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BAB: bahwa wanita berhaid tidak meng-qadla-kan shalat
BAB: wanita mustahadlah
BAB: perbedaan paharn (khilaf) tentang wanita mustahadlah 152
PENOLAKAN TERHADAP ORANG YANG MENGATAKAN

TIDAKI.AH HAID ITU KURANG DARI TIGA HARI
BAB: DARAH HAID
BAB: ASAL FARDLU £HALAT
PERMUl.AAN SHAl.AT YANG DIPERLUKAN
BILANGAN SHALAT LIMA WAKTU
ATAS SIAPA DIWAJ1BKAN SHALAT
SHALAT ORANG MABUK DAN TERGANGGU ARAL
GANGGUAN ATAS ARAL PADA BUKAN MAKSIAT ...
SHALAT ORANG MURTAD

88
91jiuni
94

96

GAMBAR DOR TOR H. MOHAMMAD HATTA

GAMBAR MASJID AL IMAM ASY-SYAFI’I R.A.

KATA PENGANTAR
RIWAYAT HIDUP AL-IMAM ASY-SYAFI’I R.A

KARANGAN KARANGAN ASY SYAFI’I R A

GAMBAR IBNLI HAZMIN s-

GAMBAR SYEKH NURUDDUN AR-RANIR1 & SYEKH M.

ARSYAD AL BANJARI

GAMBAR PROF. T M. HASBI ASH-SHIDDIO BERSAMA IBU

GAMBAR BERJABATAN TANGAN DENGAN SYAH IRAN ...
BERSUCI (ATH-THAHARAH)

AIR YANG BERNAJIS DAN YANG TIDAK BERNAJIS
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berwudlu'

BEJANA YANG. BUKAN KULIT

BAB: air yang diragukan
BAB: yang mcngwajibkan wudlu' dan yang tidak mengwajibkannya
WUDLU' DARI ALMULAMASAH (SENTUH-MENYENTUH)

DAN AIR BFSAR (AL-GHAITH)

WUDLU' DARI AIR BESAR, AIR KECIl. DAN ANGIN

BAB: WUDLU’ DARI TFRSFNTUH DZAKAR
BAB. tiada wudlu' dari karena sesuatu yang dimakan seseorang

BAB: berbicara dan memotong kumis

RAB tentang istinja
BAB: BERSUG1
BAB: membasuh dua tangan scbelum wudlu'

BAB: berkumur-kumur dan memasukkan air kc hidung

BAB: Ml MBASUH MIFKA *.1
BAB MEMBASUH DUA TANGAN
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BAB: tempat herdirmya orang yang mengwudlu'kan

BAB kadar air untuk berwudlu'

9 100
10 100
11
19 103
24 104
27

111
28 113r-
29 115
30 119
32

34 122
35
44 125

127
45
47 131
48 132
50 134

135
53
55
58 141
61 142
62 142
6.3 144
67 145
68

69

70 153
72 159
73 161
75 162
77 165
77 165— %—

BAB mendahulukan wudlu dan mengerjakan berikui-ikutan
BAIL membaea Basmalah (at tasmiyah) pada wudlu

BAB: bilangan wudlu’ dan batasannva
BAB: tentang menvapu atas dua mu/a

81 167
84 168
85 169
86



MFNGUMPUl.KAN (MENJAMA'KAN) WAKTUWAKTU SHA-

LAT
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Orang yang mengerjakan shalat dan tclah luput suatu shalat sebelum-

nya
BAB: SHALAT UDZUR (BERHALANC.AN)

BAB: SHALAT ORANG SAKIT

BAB MFNGUMPUl.KAN AD7.AN
BAB: WAKTU ADZAN SHUBUH

BAB: bilangan juru-adzan dan belanjanya

BAB: CERITERA ADZAN

BAB: MENGHADAP QIBLAT DENGAN ADZAN

BAB: BERKATA-KATA DALAM ADZAN

BAB: laki-laki yang adzan dan lain yang iqamat

BAB: adzan dan iqamat bagi jama’ di antara dua shalat dan shalat

shalat -

BAB: orang yang memandang cukup dcngan adzan dan iqamat orang-
lain, walaupun orang itu tidak beriqamat bagmya

BAB. MEN1NGGIKAN SUARA PADA ADZAN

BAB: BERBICARA DALAM ADZAN

BAB: tentang ucapan seperti yang diucapkan muadz-dzin

BAB: menghimpunkan pakaian orang yang bcrshalat

BAB: BAGAIMANA MEMAKA1 KAIN DAL AM SHALA'I

BAB: SHALAT DENGAN SATU KEMEJA
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nash dan perkataan yang dinukilkan
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Yang berdiri darikirike kanan: Penterjemah ini, Al-Ustaz Mahmud Al-Mar-

dini Libanon (keponakan Al-Hajj Amin Al-Husaini bekas Mufti Besar Pa-

lestina) dan Al-Ustaz H. Muhammad Nur Asyik. Foto ini diambil pada

tahun 1952, ketika kami bersama-sama belajar di Mesir pada Universitas Al-

Azhar, di pintu masuk Masjid Al-lmam Asy-Syafi'i r.a. (1) di Qarafah Cai¬

ro. Makam beliau terletak di belakang bahagian dalatn masjid dan ada pintu

samping. kalau kita mau berziarah.

*

DOKTOR H. MOHAMMAD HA1TA
PROKLAMATOR KEMHRDEKAAN INDONESIA,
WAKIL PRESIDEN REPUBEIK INDONESIA I WA-
FAT HARI JUM'AT 27 RABFUL- AKHIR 1400 H.
BERTEPATAN 14 MARET 19K0 M.

Ya Allah, ya Tuhanku! Kalau amalku ini memperoleh pahala dari sisiMU
maka sampaikanlah pahala itu kepada anvah Almarhum Dr. H. Moham¬
mad Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia dan pemimpin besar kami
yang jujur dan ikhlas! Amin, ya Rabbal-'alarnin!

(H.I.Y.). (1) r.a. adalah kesingkaian dari, radlial-laahu-’anAu. Artinya: semoga Allah mrng-ndlai-nya.



mulailah saya menterjemahkan Kitah ’’AL-UMM'', dengan mat ikhlas se-

perti yang tersebut di atas. Beherapa hari kemudian barulah dapat saya

berziarafi ke makam AI-Marhum sesudah shaiat Shubuh, dengan ditemani

anak saya Abdussalamdan berdo'a di samping makam.

Tadi saya mengatakan. ”Allah Ta’ala menggerakkan hari saya untuk memu-

lai menterjemahkan Kitah ”AL-UMM” karangan Mujtahid Besar

Al-lmam Asy—Syafi'i r.a.". Sebenarnya maksud hati hendak menterje¬

mahkan AL-UMM itu sudah lama, sudah sejak tahun 1969, sewaktu saya

berkunjung ke Perancis, dalam rangka menyelidiki "hal ihwalke-timuran

dan para ahli ke-timuran" (orientalism dan orientalists), di beberapa nega-

ra Eropah, Afrika Utara dan Asia, yang hasilnya telah saya kumpulkan da¬

lam sebuah buku dengan judul "Orientalisme dan Orientalisten". Akan te-

tapi, karena terjemahan Ihya’AI-Ghazali belum selesai, maka terpaksalah

maksud tersebut dipendamkan dahulu.
Se waktu saya di Paris dalam rangka kunjungan tadi, saya memperoleh bu¬

ku "Ferjalanan Ibnu Batutah" (Rihlah Ibni Batutah) hadiah Prof. Dr

Vincent Monteil, seorang orientalist besar bangsa Perancis. guru besar pada

Serbonne Universite di Paris dan menurut berita yang terakhir. telah me-

meluk Agama Islam Suci.
Dalam buku "Ferjalanan Ibnu Batutah" itu pada jilid IV. halaman 23(1

dan 231, yang saya lampirkan bersama ini fotonya, Ibnu Batutah mcnerang-

kan. bahwa tatkala ia sampai di Sumudra kerajaan Jawa (diperkirakan seki

tar tahun 1345 M.), ia menemui kota Sumudra itu suatu kota besar yang in

dah. Sultannya Al-Malikuz-Zahir. berpegang kepada mazhab Asy Sya

fi’i, cinta kepada ulama, seorang pejuang. rendah hati, pergi ke masjid

untuk shaiat Jum'at dengan berjalan kaki. Dan penduduk negerinya ber

mazhab Asy-Syafi'i. Baginda menerima Ibnu Batutah dengan penuh kebe

saran

Sumudra yang disebutkan Ibnu Batutah suatu kota besar yang indah seka-

rang hanya terdapat batu-batu nisan yang puluhan banyaknya, terletak di

semak-semak , bertuliskan nama orangnya dengan tulisan Arab yang cantik

di kecamatan Samudra Geudong Aceh Utara.

Saya katakan tadi, diperkirakan Ibnu Batutah datang di Sumudra sekitar ta¬

hun 1345 M, karena menurut Catalan Prof. Dr Vincent Monteil pada ha¬

laman X an XI dari buku tersebut jilid I. bahwa Ibnu Batutah dari tahun

1344 mengembara di Ceylon (Srilangka) sampai di Malaisia dan Indonesia.
Dan sampai di negeri Cina sesudah tahun 1347. Lama perjalanannya

mengunjungi negeri-negeri Islam selama 28 tahun (1325 - 1353). dengan

menempuh jarak 120.000 Km.

KATA FENCANTAR

Dengan nama Allah. Yang Mahapengasili lagi Mahapenyayang.
Segala pujian kepada Allah. Tuhan semesta alam. Rahmat dan sejahtera
kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. dan kepada keluarganya serta para
shahabatnya sekalian.
Kemudian, pada malam Sabtu jietang Jum'at langgal 14 Maret 1980. saya
menghadiri rapat Yayasan Masjid Raiturrahman di Scmarang, di bawah
pimpinan Bapak H Munadi bekas gubernur Jawa-Tcngah. Pada jam 22.00
WIB rapat selesai dan saya pulang ke rumah saya di Jalan Kangguru Tengah
21 Gayamsari Semarang. Setibanya saya di rumah. anak saya Elly Deliana
menerangkan. bahwa Bapak Dr. H. Mohammad Hatta telah meninggal du-
nia tadi sore jam 16.45 WIB di rumah sakit Dr Cipto Mangunkusumo Ja¬
karta. Berita dukaeita itu telah disiarkan TVRI tadi pada jam 19.00 WIB.
Mendengar berita itu. saya sangat terharu. Saya terduduk dan termenung.

Seorang mujahid besar telah pergi untuk selama-lamanya. Seorang pejuang
kemerdekaan. yang bersama Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah walat, meninggalkan dunia
yang fana ini. Saya berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. semoga se¬
gala dosanya diampunkan. Segala amal dan ibadahnya ditcrima dan menda-
pat tempat di sorga Jannatun-na’im.
Pada waktu itu saya baru saja menyiapkan terjemahan kitab "IHYA’-
ULUMIDDIN" karangan Hujjatul-lslam Al-lmam Al-Ghazali. ke dalam
bahasii Indonesia. Lalu saya berpikir dan bermenung. apakah kiranya yang
dapat saya berbual demi mengenangkan jasa dan mengabadikan nama AI-
Marhum Bung Hatta? Maka Allah Ta’ala menggerakkan hati saya untuk
memulai menterjemahkan Kitab* "AL-EMM" karangan Mujtahid Besar
Al-lmam Asy-Syafi'i r.a. ke dalam bahasa Indonesia. Saya berdo’a kepada-
NYA. sekiranya amal saya yang tiada sepertinya ini memperoleh pahala pa¬
da SISINYA, maka ya Allah, ya Tuhan, sampaikanlah pahala itu kepada ar-

wah pemimpin besarku AI-Marhum Dr Mohammad Hatta. Amin Ya
Rabbal-'alamin!
Kccsokau harinya hari Sabtu tanggal 15 Maret 1980. saya kembali ke Jakar¬
ta dengan pesawat let bang tengah hari. ingin dapat hadlir di pemakaman
I.mail Kusii. waktu bcliau dimakamkan. Akan tetapi, kesehatan saya ter-

ganggu Maka teipaksalah saya menyaksikan pemakaman AI-Marhum di
IVKI pada tempat Iklui.
Pada mulamnya. pclang Sabtu malam minggu tanggal 15 Maret 1980, maka

(I)

(I) Nama Jawa, sudah lama sekali dipakai di luar negeri unluk nama kepulauan Nusantara

Ibnu Batutah pun memakai nama Jawa. J-ihat pada foto halaman bukunya yang terlam-

pir!



Ibnu Batutah sendiri menerangkan (halamin 12 jilid I) bahwa ia meninggal-

kan negerinya Tanger (Thanjah Marokko) pada hari Kamis ke dua dari

bulan Rajab tahun 725 H. (kalau tahun Masehi, ialah tahun 1325) dengan
maksud yang utama hendak melakukan ibadah hajji dan berziarah ke Ma-

kam Rasulullah s.a.w. dengan seorangdiri, tak ada teman yang menemani-
nya.
Alangkah hebatnya dan dahsyatnya pcrjalanan Ibnu Batutah, yang di-

laksanakannya di sekitar tujuh ratus tahun yang lalu, dengan berjalan kaki

dan berkenderaan unta dan kuda. Sedang saya sendiri yang berkunjung ke
beberapa negara Eropah, Afrika Utara dan Asia dalam tahun 1969, kemu-
dian saya sambung pada tahun 1970. kemudian pada tahun 1972, dengan
menggunakan pesawat terbang. kereta api dan mobil, sudah demikian sulit-
nva dan banyak suka-dukanya. Dan sewaktu sampai di Al-Jazair pada ta¬

hun 1970. saya digelarkan "Ibnu Batutah Indonesia”. Saya datang di Al-
Jazair. dari Rome sesudah berkunjung di Vatikan. Dan dengan restu duta

besar Republik Indonesia di Al—Jazair waktu itu Bapak Arifin Harahap
SH. saya disambut di pelabuhan udara Al-vazair sebagai tamu negara, de¬

ngan cara protokoler. Yang tidak saya alami di negara-negara lain walau-

pun saya tamu negara juga.Wakil Pemerintah Al-Jazair mengucapkan sela-
mat datang kepada saya dengan bahasa Arab. Lalu staf kedutaan kita yang
menunggu kedatangan saya. menterjemahkannya ke dalam bahasa Indone¬
sia. Kemudian. saya menjawabnya. dengan bahasa Indonesia, lalu saudara
staf kedutaan tadi menterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Sesudah se-

lesai acara protokoler itu. baru kami bebas berbicara dengan bahasa Arab.
Dengan ditemani seorang ulama dan ahli sejarah Al-Jazair. saya dapat
berkunjung ke beberapa kota dan tempat yang bersejarah di Al-Jazair. Di
mana-mana saya disambut dengan hangat. Baik para pemuka masyarakat.

para ulama dan rakyat banyak. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih

kepada rakyat dan pemerintah Indonesia, yang telah membantu mereka da-
hulu dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajahan Perancis.
Mereka benar-benar merasa berhutang budi kepada bangsa Indonesia.
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rajanya dan rakyatnya itu ber-mazhab Asy-Syafi’i, maka menjadi pendo-
rong utama kepada saya. untuk menterjemahkan kitab "AL-UMM” ke
dalam bahasa Indonesia, salah satu karangan Al—Imam Muhammad bin

Idris Asy—Syafi’i r.a. yang terbesar dan terkenal tentang ilmu fiqh bagi
mazhabnya. Sampai sekarang kaum muslimin Indonesia yang jumlahnya le-
bih dari 125 juta jiwa. dari penduduk Indonesia yang 140 juta jiwa itu. pada
umumnya bermazhab Asy-Syafi’i. Maka alangkah janggalnya, bahwa ka-

Foto halamart 230 dan 231 dari buku "Perjalanan Ibnu Batutah", jilid
IV, yang keseluruhannya telah diterjemahkan dilam bahasa Perancis, dengan
judul "Voyages D'lbn Batoutah” Pada foto ini dapat diketahui sekelumit
sejarah SUMUDRA, dengan Sultannya Al-Mdikuz-Zahir, yang berpegang
pada mazhab Asy-Syafi’i r.a. Siapakah yang menyediakan dirinya untuk
menterjemahkan buku "Perjalanan Ibnu Batutah” ini ke dalam bahasa
Indonesia? Orang Perancis sudah menterjemahkannya!



au sampai di Pematang Siantar sesudah herbuka puasa dan kami sudah

nunggu kedatangan beliau di kantor gubernuran, sejak dari sore. Saya wak-

tu itu bertugas sebagai staf Gubernur Sumatera Mr T. Moehammad Hasan.

Suasana waktu itu sangat genting. Belanda baru saja melancarkan agressi-

nya yang pertama atas Negara Republik Indonesia. Sejak beliau turun

dari mobil dengan didampingi Gubernur Sumatera serta para penjemput

yang lain, terus berkesan di had saya. akan kewibawaannya sebagai seorang

pemimpin besar. Beliau kelihatan tenang. berwibawa, berwajah jernih, ka-

rena ketakwaannya kepada Tuhan dan tersenyum yang memikatkan hati.

Sesudah sclesai ucapan selamat datang dari Gubernur Sumatera, maka ba-

ngunlah beliau berdiri, menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan

kepada kedatangannya. Dan memberi petunjuk dan pengarahan. yang di

antara lain, yang masih segar dalam ingatan saya. ialah: "Belanda sudah

menyerang kita, ingin menghancurkan negara Republik Indonesia yang su-

dah kita proklamirkan. Maka haruslah kita pertahankan. Kita hams menja-

ga persatuan di antara kita sesama kita. Supaya kita kuat dan sanggup ber-

juang sampai titik darah yang penghabisan ”.

Kata-kata yang sederhana dan amat mengesankan!
Dua hari kemudian, sebelum Belanda menduduki Pematang Siantar, beliau

keluar dari kota bersama Pak Gubernur Hasan, menuju Brastagi. Saya

yang semobil dengan Kapten Said Usman, berpapasan dengan mobil beliau

di persimpangan jalan, yang sebelah kirinya menuju ke Prapal dan sebelah

kanannya menuju ke Brastagi. Beliau memilih yang menuju ke Brastagi,

lalu kami mengikuti dari belakang. Tak berapa menit kemudian, kapal

pemburu Belanda melayang-layang di udara. Musuh sudah mengetahui per-

jalanan beliau dan mengejar dari belakang. Tetapi, alhamdulillah selamat.

Mobil beliau ditutup dengan daun-daunan hijau. Pada malamnya baru saya

melihat wajah beliau kembali di hotel Brastagi. Waktu itu sedang diusaha-

kan hubungan telipon dengan Yogyakarta-ibu kota Republik Indonesia.

Saya mendengar suara beliau, yang antara lain: ’’Tanyakan bagaimana kea-
1 daan isteri saya!’’.

Allahu Akbar! Kemudian kami berpisah. Beliau dengan rombongan menu¬

ju Bukittinggi dan kami menuju Tigabinanga (Tanah Karo), meneruskan

perjuangan bergerilya.
Kemudian, baru pada tahun 1949, saya melihat lagi wajah beliau di Kutara-

ja (Banda Aceh). Beliau datang dari Bangka, dari tempat pengasingan, se¬

sudah beliau ditangkap sewaktu Belanda menduduki Yogyakarta pada ag-

ressi kedua.
Dalam pertemuan-pertemuan di Kutaraja, beliau menerangkan, bahwa kita

akan menghadiri Konperensi Meja Bundar (K.M.B.) di negeri Belanda dan

beliau memberi penjelasan-penjelasan dalam menghadapi perundingan de¬

ngan Belanda itu. Yang saya kagum sekali, tiada kentara sedikitpun bahwa

beliau masih dalam keadaan orang tahanan. Sehingga kami yang hadir lupa

rangan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i "AL-UMM" yang
terkenal itu, tidak diperkenalkan isinya kepada para pengikut mazhabnva.
yang tidak mengerti bahasa Arab, dengan menterjemahkannya ke dalam
bahasa Indonesia. Maka kalau boleh, dapatlah dianggap bahwa usaha pe-
nulis yang tiada sepertinya ini. demi mengisi kekosongan itu.
Dalam menterjemahkan- kitab "AL-UMM” ini, saya berusaha benar-
benar untuk memudahkan pengertian. dengan tidak menghilangkan inti-sa-
rinya Semoga menjadi bacaan yang bermanfa’at bagi para pelajar Agama
Islam, baik siswa atau mahasiswanya atau pun orang banyak yang menaruh
minat kepadanya. Apalagi sekarang, masa pembangunan manusia seutuhnya,
baik fisik-material atau mental spritual. Sehingga meluaslah jangkauan ilmi-
yah. dengan bersumber pada Kitab yang ditulis oleh Al- Imam Asy-Syafi'i
r.a. sendiri. Dan lain halnya dengan terjemahan "IHYA’-ULUMIDDIN"
karangan Al-Imam Al-Ghazali yang baru saja saya siapkan, sebanyak de-
lapan jilid. Dan ini nanti sebanyak duabelas jilid. Akan tetapi agak lebih
tipis sedikit dari terjemahan ’’IHYA’ AL-GHAZALI”.
Perbedaan di antara dua terjemahan itu terletak pada perbedaan ilmunya.
IHYA' lebih menjurus kepada filsafah dan budi-pekerti. Kata-katanya
lebih bersifat filosofis. Sudah pada dasarnya banyak mengandung ilmiyah
yang mendalam. Akan tetapi, karena pengarangnya Al-Imam
Al— Ghazali. seorang yang kaya kata-kata dan dapat menyusun dengan iba-
rat yang mudah dan menarik, maka dapatlah diatasi kesulitan-kesulitan itu.
Adapun "AL-UMM" kitab hukum. Kesulitannya terletak dalam
pemahaman dan penafsiran hukum. Kadang-kadang terdapat perbedaan
paham. Bukan saja di antara para pengikut mazhab Asy-Syafi’i r.a., akan
tetapi pada diri Al-Imam Asy-Syafi’i sendiri, di antara qaul qadim-nya
(ijtihad dan fatwanya se waktu beliau berdomisili di Bagdad) dengan qaul
jadid-nya (ijtihad dan fatwanya sesudah beliau berpindah ke Mesir).
Dari itu, saya berusaha benar-benar untuk menyusun dengan kata-kata
yang mudah. Supaya tidak sukar dipahami. Semoga Allah S.W.T. memper-
kenankannya. Amin!

me-

Adapun berkenaan dengan niat saya, mengikhlaskan terjemahan saya ini,
demi mengenangkan dan mengabadikan nama Almarhum Dr Mohammad
Hatta, semoga diampunkan Allah segala dosanya, diterima segala amal-iba-
dahnya dan ditempatkannya dalam sorga Jannatun-na’im, adalah karena
mengingati jasa-jasanya kepada Tanah Air dan bangsa. Dan saya sendiri
banyak mengambil suri-tauladan daripadanya.
Mula pertama saya melihat wajah Bung Hatta, adalah pada bulan puasa ta¬

hun 1947 di Pematang Siantar. ibu kota propinsi Sumatera waktu itu. Beli-



akan keadaan yang demikian. Banyak mcmaiukan pcrtanyaan-pertanyaan

yang bermacam-macam. Barulah sadar kemudian. ketika Teungku Hajji
Hasballah Indrapuri - seorang ulama bcsiir di Aceh - memperingatkan
kami’ akan yang demikian
Pada sore harinya. beliau diundang oleh kanm keluarga ke Ule-lheue Kuta-
raja (Banda Aceh). Yaitu: kaum keluarga Tengku Nurdin — nenekanda
Ibu Rahmi Hatta. Beliau disambut dengan rasa haru dan penuh khidmat
kemudian dengan upacara "peusijuk" (diiepung-tawari menurut adai Aceh).

Dalam sambutannya. beliau mengajak sekalian kaum keluarga dan seluruh
rakvat memperkuatkan persatuan untuk mcmpcrtahankan Tanah Air yang
nerdeka dan berdaulat. abadi sampai.akhir zaman.
Beliau berbicara dengan meyakinkan. Benar-benar berlanggung jawab atas

nasib bangsa dan Tanah air. lanpa pamrih. Wajahnya menunjukkan kepada
keikhlasan. dengan tenang dan penuh disiplin.
Walau pun hanva beberapa kali saya bertemu muka dengan beliau. akan te-

tapi banyak yang saya ambil dari beliau. menjadi comoh dan tauladan. Ter-
utama dalam hal beliau dapat mengendalikan diri. Pernah pada suatu kali
di Kutaraja, orang membikin lelucon dan semua tertawa. Dan Bung Hatta
pun tersenyum. Kemudian dalam hiruk-pikuk tertawa itu, lalu Bung Hatta
berhenti. Maka yang lain pun berhenti
Tak usahlafr saya mcnerangkannya lebih lanjut. Yang jelas, beliau adalah
seorang pejuang bangsa yang jujur. mujahid besar. seorang yang tha'at dan
takwa kepada Allah Tuhan semesta alam. yang banyak meninggalkan jasa
kepada bangsa dan Tanah Air. Maka tiada lain bagi kita, selain daripada
mengikuti jejak beliau. meneruskan perjuangan. yang menjadi cita-cita
beliau. demi tercapainva masyarakat yang adil dan makmur. Dan berdo'a
kepada Allah S.W.T. semoga arwah beliau dilapangkan di dalam kubur. di-
ampunkan segala dnsanya dan ditempatkan dalam sorga Jannatun-na-'im.
Kemudian, kiranya Allah Ta'ala menerima amal-karyaku yang tiada seperti-
nya ini dan menjadi kenang-kenangan kepada Al-Marhum Dr Moham
mad Hatta. Aku terjemahkan karya Orang Besar Al-Imam Muhammad hi i
Idris Asy-Syafi'i, kiranya Allah S.W.T. menyampaikan pahalanya kepada
arwah Orang Besar Al-Hajji Dr Mohammad Hatta! Amin - yaRabbal-
"alamin!
Wabil-laahit-taufiiqu wal-hidaa-yah.

RIWAYAT HIDUP AL-IMAM ASY-SYAFI’I R.A

Mempelajari riwayat hidup orang besar adalah sangat penting. Lebih-lebih
orang besar yang ada hubungannya dengan kita. Seperti orang besar Al-
Imar.'. Asy-Syafi'i r.a. ini. Dengan mengetahui riwayat hidup itu. dapatlah
kita menilai kepribadian seseorang. Bagi kita dengan mengenal kepribadian
Al-Imam Asy-Syafi’i r.a., akan lebih memantapkan dan menimbulkan pe-

nilaian yang lebih mesra kepada diri beliau.
Al-Imam Asy-Syafi’i r.a. namanya Muhammad, lahir pada tahun 150 H.
(766 M.) di Gazah (daerah yang diduduki Israil sekarang). Pada tahun itu

wafat Al-Imam Abu Hanifah di Bagdad, pendiri mazhab Hanafi

Al-Imam Asy-Syafi’i.yang namanya Muhammad itu adalah anak Idris, anak

Abbas, anak Usman, anak Syafi' , anak Saib. anak Ubaid, anak Abdul-

vazid. anak Hisyam. anak Muttalib, anak Abdul-manaf, anak Qushai. Dan

terkenal panggilannya kemudian dengan Asy-Syafi'i, adalah diambil dari

nama neneknya Syafi’
Pertemuan keturunan beliau dengan Nabi Muhammad s.a.w'. ialah pada
Abdul-manaf, anak Qushai.
Ibunya ialah Fatimah. anak Ubaidillah. anak Hasan (cucu Nabi s a w ),

anak Ali. anak Abu Talib
Dilihat dari keturunan ibu-bapanya. adalah Al-Imam Asy-Svafi'i r.a. ini

keturunan suku Quraisy.
Ayah-nya datang di Gazah untuk mencari penghidupan. Dan meninggal se-

sudah tidak begitu lama lahirnya Asy-Syafi'i, dalam kemiskinan. Tinggallah
ia dalam pemeliharaan ibunya.

Oleh ibunya dibawanya Asy-Syafi'i ke Askalan. yang tiada begitu jauh dari
Gazah. Setelah berumur dua tahun, dibawa oleh ibunya ke Makkah. Beliau

takut anaknya tersia-sia, terus tingga'I di perantauan. Jauh dari kaum ke¬

luarga dan sukunya Quraisy.

Pendidikannya:
Di Makkah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i hidup dalam kemiskinan. Ia
suka bergaul sesama anak-anak. la kelihatan sangat cerdik dan segera dapat
menghafal. apa yang didengarnya dari teman-temannya. Pada umur tujuh
tahun, ia belajar membaca AI-Qur-an pada Syaikh Ismail bin Kustantin, se¬

orang ahli baea Al-Our-an yang terkenal di Makkah pada waktu itu.

Pada usia sembilan tahun, Muham'mad bin Idris sudah menghafal AI-Qur-
an dengan baik dan menguasai artinya. Sewaktu ia berusia tigabelas tahun,

maka terjadilah suatu peristiwa di Masjidil-haram Makkah yang tidak dapat

dilupakan. Yaitu, ketika* ia membaca AI-Qur-an, maka semua pendengar-

nya mendengar dengan khusyuk dan penuh keharuan. Sampai mereka itu

menangis. Mereka kemudian, selalu mengatakan: ’’Apabila kami ingin me-
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nangis, maka kami mengatakan kepada sesama kami; "Marilah kita datang
kepada pemuda Muhammad bin Idris Asv-Syafi'i. yang akan membaca Al-
Qur-an!” Apabila kami datang kepadanya. lalu ia mulai membaca Al-Qur-
an. Sehingga kami herjatuhan di hadapannya. dari kerasnya menangis. Apa¬
bila ia melihat demikian, lalu ia berhenti. ”

Sampai demikian. ia memahami Al-Our-an dan sedemikian jauh berkesan
kepada para pendengarnva.
Pemuda remaja Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i ini selalu saja berada di
Masjtdil-haram. Ia duduk-duduk di samping para ulama. la menghafai ha-
dits dan ilmu yang didcngarnya dari mereka.
Ketika berumur duabelas tahun. ia berhasrat hendak ke Madinah, ingin
belajar pada Al-Imam Malik bin Anas - pendiri Mazhab Maliki. Untuk
itu. ia sudah bersiap dengan menghafai kitab Al-Muwath-tha’. karangan
Al-Imam Malik bin Anas. Mengenai ini. Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i
pernah berkata: "Saya telah hafal Al-Muwath-tha', sebelum saya datang
kepada Al-Imam Malik. Ketika itu. umur saya duabelas tahun. Untuk saya
bacakan kepadanya. Beliau memandang saya masih kecil. Maka beliau ber¬
kata kepada saya: "Akan saya cari orang yang akan membacakannya bagi-
mu".
Sewaktu Asv-Syafi'i belajar pada Al-Imam Malik, sering diminta membantu
membacakan Al-Muwath-tha’ kepada murid-murid yang Iain. Dari itu Al-
Imam Asy-Syafi'i sangat terkenal di kalangan masyarakat kota Madinah.
Hampir sepuluh tahun Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i belajar pada Al-
Imam Malik, dengan tekun dan dalam suasana tenang dan jauh dari hiruk-
pikuk Di antara murid-murid Al-Imam Malik yang lain, ialah: Al-Mughirah
bin Abdurrahman dan Mu'in bin Isa Al-Qazzaz. Mu’in ini yang membaca¬
kan Al-Muwath-tha’ kepada Harunur-rasyid dan dua orang puteranya Al-
Amin dan Al-Ma'mun.
Al-Imam Malik mcmcgang Asy-Syafi'i ketika keluar dari masjid M idinah.
karcna lanjut usianya. Sehingga Asy-Syafi'i dinamakan: Tongkat Malik.
Antara murid dengan gurunya itu, demikian erat hubungannya. Murid ber-
gantung dengan gurunya. Dan guru bergantung dengan muridnya. Al-Imam
Malik pernah berkata: "Belum pernah datang kepadaku seorang Quraisy
pun, yang lebih pandai dari pemuda ini ’.
Pada suatu hari pemuda Asy-Syafi’i melihat banyak kuda dari Khurasan
dan Mesir di pintu Al-Imam Malik. Maka ia berkata kepada Al-Imam Ma¬
lik: "Alangkah bagusnya semua kuda ini!"
Tuan guru lalu menjawab: "Semuanya hadiahku kepada-mu!"
Asy-Syafi’i lalu berkata: "Ambillah se ekor untuk Tuan Guru sendiri. yang
akan Tuan Guru pakai!"
Al-Imam Malik menjawab: "Aku malu kepada Allah Ta’ala, bahwa aku
mcmijak tanah. yang di dalamnya Rasulullah s.a.w. dengan kuku kuda".
Dari itu tidak pernah sckali-kali kelihatan Al-Imam Malik berkenderaan di

Madinah.
Kalau tidaklah demikian erat hubungan antara sang murid dengan gurunya,

niscaya Asy-Syafi’i pulang ke negerinya, seperti yang diperbuat oleh puluh-

an murid-murid Al-Imam Malik yang lain.

Al-Imam Asy-Syafi’i demikian bangga dengan gurunya. Sehingga ia me-

"Apabila disebutkan ulama, maka Malik itu bintangnya yang ge-

merlapan ”. Dan: "Tidak ada kitab di bumi. tentang fiqh dan ilmu, yang

lebih banyak betulnya dari kitab Malik”. Dan: "Kalau tidak adalah Malik

dan Ibnu ’Uyainah, niscaya hilangiah ilmu negeri Hijaz". Dan Iain-lain dai

ucapannya.
Asy-Syafi’i sangat mengutamakan ilmu pengetahuan dan disiplin. Ia mem-

bagikan waktu malamnya menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk menulis il¬

mu pengetahuan, sepertiga untuk shalat dan ibadah yang lain dan sepertiga-

nya lagi untuk tidur dan istirahat.

Ke Yaman dan Irak:-
Setelah wafat Al-Imam Al-Malik r.a., maka Al-Imam Muhammad bin Idris

Asy-Syafi’i menjadi harapan kaum Quraisy. Dan sepakatlah mereka supaya

gubernur Yaman datang di Madinah. Mush’ab bin Abdullah Al-Qurasyi

qadli (hakim) negeri Yaman dan sebahagian orang-orang Quraisy yang Iain

mengatakan kepada gubernur itu, supaya diajak Al-lmam Asy-Syafi’i be-

kerja di Yaman. Maka berangkatlah Al-Imam Asy-Syafi’i r.a. bersama gu¬

bernur itu ke Yaman.
Di Najran Yaman. gubernur itu menugaskan Al-Imam Asy-Syafi’i dalam ber-

macam-macam tugas. yang dilaksanakannya dengan jaya. Orang banyak
memujikan Al-Imam Asy-Syafi'i atas kccakapannya. Di samping itu tiada

halangan ia duduk-duduk dengan para guru, bila ia pulang ke Hijaz.
Di Yaman, ia menambahkan ilmunya pada Muthraf bin Mazin Ash-Shan’ani,

Amr bin Abi Maslamah, Yahya bin Hassan dan Hisyam bin Yusuf qadli
(hakim) Shan’a’.
la kawin dengan Hamidah cucu Usman bin ’Affan. Mempunyai anak se¬

orang laki-laki, yang dinamakannya Muhammad dan dua orang anak pe-

rempuan, yang dinamakannya Zainab dan Fathimah. Pada akhir hayatnya

mempunyai lagi seorang anak laki-laki, yang dinamakannya Abdul-Hasan

dan meninggal waktu kecil.
Al-Imam Asy-Syafi'i itu bersifat murah hati dan takwa, dua sifat asasi bagi
manusia. Apabila yang dua ini tidak ada, maka ia tidak mengenyam nikmat

kemerdekaan. Asy-Syafi’i berkata: "Sifat bermurah hati dan takwa apabila

berkumpul pada seseorang. maka dia itu orang merdeka".
Seluruh hidupnya Asy-Syafi’i adalah dengan kemurahan hati, ketakwaan

dan keberanian. Ia menjaga benar kehormatan din. Sehingga ia mengata¬

kan kepada anaknya Muhammad: "Kalau aku tahu bahwa air itu mengu-

rangkan kehormatan diriku, niscaya aku tidak meminumnya".
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nya "orang ’alimnya" itu memenuhi segala pelosok bumi dengan ilmu-

nya”.
Para penafsir hadits, menafsirkan bahwa orang 'alim Quraisy itu, ialah Al-
Imam Asy-Syafi’i r.a.

Tentang keikhlasannya, dapat dibuktikan dengan ucapannya: ’’Keinginan-
ku, bahwa semua makhluk itu memahami kitab-kitabku. Dan tidak mereka

sebutkan se huruf pun daripadanya kepadaku”.
Dalam pemahaman hukum Islam, Al-lmam Asy-Syafi’i r.a. menjumpai di
Bagdad dua aliran pikiran. Yaitu: yang berpegang kepada hadits, yang di-
namai "ash-habul-hadits” dan yang berpegang kepada rasio atau akal, yang
dinamai ”ash-habur-ra’yi”.
Golongan rasio pada umumnya pengikut Al-lmam Abu Hanifah, pendiri
mazhab Hanafi yang berpusat di Bagdad. Mereka berpegang kepada rasio
atau akal-pikirannya pada menentukan hukum, sesudah Al-Qur-an. Dan
tidak begitu mengutamakan hadits, kecuali sudah ternyata bahwa hadits itu

benar shalih. Hal ini dapat dipahami dengan letaknya Bagdad yang demiki-
an jauh (pada waktu itu) dari Makkah dan Madinah, tempat kediaman Nabi
s.a.w. yang menjadi sumber hadits.
Golongan ash-habul-hadits berpegang kepada hadits. sesudah Al-Qur-an.
Kemudian, sesudah tidak ada pada yang dua ini, mereka berpegang kepada
rasio dengan jalan qias (analogi) dan ijma’ (kesepakatan ulama).

Kedua aliran itu tidaklah mendalam pahamnya, sebagaimana yang dipahami
oleh Al-lmam Asy-Syafi'i r.a., tentang dalil-dali! hukum Agama dari Al-
Qur-an dan As-Sunnah (Al-Hadits). Al-lmam Asy-Syafi’i lebih tahu dari
mereka, dengan bahasa Al-Qur-an dan As-Sunnah. Bcliau mengutamakan

As-Sunnah sesudah Al-Our-an. Beliau membela As-Sunnah. Sehingga
mendapat gelar: "Nashirus-Sunnah". Yakni: Pembela As-Sunnah.
Di Bagdad beliau bertemu dengan muridnya Al-lmam Ahmad bin Hanbal
pendiri mazhab Hanbali. Dan beraliran dalam pemahaman hukum dengan
aliran gurunya, pemangku As-Sunnah.
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan Al-lmam Asy-Syafi’i r.a. di Bagdad itu, di-
namakan: Qaul Qadim. Artinya: Perkataan Lama. Dan yang diucapkannya
nanti setelah berpindah di Mesir, dinamakan: QaulJadid. Artinya: Perkata¬
an Baru.
Di antara dua qaul ini, kadang-kadang terdapat perbedaan, karena telah
terdapat alasan dan dalil yang lebih kuat.

la mengatakan: "Bagi kehormalan diri iru mempunyai empat sendi: bagus
tingkah laku, pemurah. merendahkan diri dan beribadah”.
Ditanyakan kepadanya "Apakah yang merendahkan diri seseorang?”

Beliau menjawab: ’Banyak bicara. menyiarkan rahasia dan percaya kepada

setiap orang”
Selain dari ahli ilniu fiqh. maka Al-lmam Asy Syafi'i itu ahli ilmu hadits.

ahli ilmu bahasa. ahli sya'u. ahli memanah dan berpacu kuda. la berkata.

“Adalah cita-citaku pada dua perkara: memanah dan ilmu. Maka pada me-
manah, kalau aku melemparkan Sepuluh kali, ntscaya kena kesepuluhnya”

Tentang kemurahan hatinya. diceriteraktin oleh muridnya Al-Hamidi. se-

bagai berikut: ’’Al-lmam Asy-Syafi’i datang dari Shan’a' (Yaman) ke Mak¬

kah dengan membawa uang sepuluh ribu dinar emas L.alu didirikannya
khemah di luar kota Makkah. Maka datanglah orang banyak kepadanya.

Lain diberikannva uang itu kepada mereka. schtnega habis

Di antara murid Al-lmam Asy-Syati'i r.a. yang arr.at terkenal, ialah Ahmad

bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali.

Ahmad bin Hanbal datang di Makkah pada tahun 187 H dan betapir pada

Al-lmam Asv-Syafi'i. la memperoleh padanya ilmu Al-Qur-an. As-Sunnah.
ilmu bahasa. sampai kepada tanda-tanda keberanian. yang menjadi sifat
imam-imam, orang yang terkemuka.

Dengan demikian, Al-lmam Asy-Syafi'i itu mempunyai hubungan yang sa-

ngat erat dengan Al-lmam Malik, pendiri mazhab Maliki sebagai gurunya

dan dengan Al-lmam Ahmad bin Hanbal. pendiri mazhab Hanbali sebagai

muridnya.
Pada tahun 198 H. Al-lmam Asy-Syafi'i r.a. berangkat ke Irak. Di Bagdad
(ibu kota Irak), beliau menjumpai berbagai macam aliran dan agama. Ada

yang tidak suka kepada Agama Islam, seperti: orang yang beragama Majusi

(agama orang Parsi lama), orang Zindiq dan lam-lain. Dan orang Islam sen-

diri berbagai macam aliran, ada vang aliran Syi'ah. Khawarij. Mu’tazilah

dan Iain-lain.
Kedatangan Al-lmam Asy-Syafi’i ke Bagdad, sebenarnya atas perintah
Khalifah Harunurrasyid, khalifah Abbasiyah waktu itu. Salah scorang dari
panglima perangnya di Yaman, menulis surat kepada Harunurrasyid, su-

paya Asy-Syafi’i.ditarik ke pusat. Dia dapat berbuat dengan lidahnya, apa
yang tidakdapatdiperbuatseorang prajurit dengan pedangnya. Maka kalau
engkau ingin tanah Hijaz - demikian di antara lain, bunyi surat panglima
itu - tetap dalam tangan engkau, maka bawalah dia kepada engkau!
Memang Asy-Syafi’i dengan keberaniannya yang luar biasa, menegakkan
keadilan dan ilmu, amar ma’ruf dan nahi munkar selama ia di Yaman. Guru¬
nya Al-lmam Malik pernah mclahirkan, bahwa hclum pernah ada orang
Quraisy yang sepandai Asy-Syafi’i. Maka sudah selayaknyalah ia digelarkan
’”alim Quraisy” yang memenuhi segala pelosok bumi dengan ilmunya. Nabi
s.a.w. pernah bersabda: ”Ya Allah! Tunjukilah orang Quraisy! Sesungguh-

Berangkat ke Mesir:
Al-lmam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i r.a. tinggal di Bagdad selama
dua tahun, hingga tahun 197 H. Kemudian, ia kembali ke Makkah. Kemu¬
dian pada tahun 198 H, kembali lagi ke Bagdad dan menetap dalam be-
berapa bulan saja. Kemudian, pada tahun 199 H. berangkat ke Mesir, me-
ninggalkan Jazirah Arab. Pada usia limapuluh tahun, beliau menetap di
Fusthath (Mesir).
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Syafi’i r.a. menyusunnya adalah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi,

imam hadits di Makkah dan Yahya bin Sa’id AI-Qath-than. Lantaran itu,

nama Asy-Syafi’i menjadi sangat terkenal. Banyak ulama yang semula meng-

golongkan dirinya pada kelompok golongan rasio, lalu mengikuti aliran Asy-

Syafi’i, golongan As-Sunnah. Dan Asy-Syafi’i sendiri digelarkan: Nashirus-

sunnah (Pembela As-Sunnah).

Banyak karangan Asy-Syafi’i tentang Ushul-fiqh. Yang pertama daripada-

nya, ialah: Ar-Risalah. Kemudian, Kitab Ahkamul-Qur-an, Kitab Ikhtilaful-
ahadits, Kitab Iblhalul-istihsan dan Iain-lain.
Dr Abdul-halim Al-Jundi, dalam kitabnya, yang berjudul: Al-Iman Asy-

Syafi’i, Nashirus-Sunnah tva Wadli-’u)-Ushul” (Al-Imam Asy-Syafi’i Pem¬

bela As-Sunnah dan Penyusun dasar-dasar pemahaman hukum) halaman

182, menulis, yang artinya: ’’Demi sebenarnya, bahwa apabila kemajuan

Barat tegak di atas pikiran Aristoteles dari ilmu-ilmu sekolah Aristo, maka
ushul (pokok-pokok) yang diletakkan dasarnya oleh Asy-Syafi’i, telah

mengatur pemikiran pemahaman hukum dalam kemajuan hukum syari’at

Islam”.
Selain yang mengenai ilmu Ushul-fiqh, juga Al-Imam Asy-Syafi’i r.a. me-

ngarang kitab Al-Imla’, Al-Amaliy dan Al-Musnad

Selain dari kitab-kitab tadi, maka yang sangat terkenal dalam dunia Islam
dalam bidang Ilmu Fiqh, ialah: Kitab Al-Umm, artinya: Kitab Induk, yang

kami terjemahkan ini. Maka cukup besarlah jasa Al-Imam Asy-Syafi’i da¬

lam bidang ilmu hukum Agama Islam, dengan menyusun Kitab Al-Umm, di

sampingbeliau menyusun dan meletakkan dasar-dasar pemahaman hukum,

yang melahirkan ilmu tersendiri, yang dinamai: Ilmu Ushul Fiqh.
Dalam dunia Islam sama terkenalnya Kitab Ihya’-Al-Ghazali, dalam bidang
ilmu tasawwuf dan akhlak, yang sudah siap kami terjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia, dengan Kitab Al-Umm ini dalam bidang Ilmu Fiqh me-

nurut mazhab Asy-Syafi’i r.a.

Scbahagian orang yang meneliti Kitab Al-Umm, menjadi ragu, apa benar-

kah Kitab Al-Umm ini karangan Al-Imam Asy-Syafi’i r.a.? Ada yang me-

ngatakan bahwa Kitab Al-Umm itu susunan muridnya, yang sangat disa-

yanginya, bemama: Ar-Rabi’ bin SulaimanbinAbdul-jabbar (lahir pada ta-

hun 141 H. dan wafat tahun 270 H., dalam usia 129 tahun).

Pendapat yang terkuat, bahwa benarlah Kitab Al-Umm itu susunan Al-

Imam Asy-Syafi’i, dengan cara, kadang-kadang beliau imla’kan kepada

murid-muridnya, sebahagiannya kadang-kadang beliau tuliskan sendiri.

Dan kadang-kadang dirombak oleh murid-muridnya apa yang beliau tubs.
Kemudjan mereka bacakan kepada beliau, apa yang sudah mereka rombak-

kan itu. Dalam hal ini mungkin yang banyak berperan, ialah muridnya Ar-

Rabi’, yang hidup sampai 66 tahun, sesudah beliau wafat.

Dalam hal ini dapat disamakan dengan tafsir AI-Qur-an, yang terkenal de¬

ngan nama: Tafsir Muhammad Abduh, disusun oleh Said Muhammad Ra-

Kedatangannya di Mesir, disambut dengan gembira sekali oleh para ulama
dan rakyat Mesir. Rakyat dan ulama Mesir sangat memerlukan kepada
pengetahuan Al-Imam Asy-Syafi’i, dalam memahami Agama.
Beliau menetap di Mesir mendekati lima tahun, sehingga akhir bulan Rajab
tahun 204 H., tahun beliau wafat dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan
dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Saya sering hadlir dan ber-
shalat Jum’at di masjidnya, sewaktu berdiam di Mesir.
Beliau dimakamkan pada hari Jum'at, sesudah shalat ’Ashar tanggal 29 Ra¬
jab tahun 204 H. Tatkala mereka meninggalkan kuburan, sudah kelihatan
bulan sabit dari bulan Sya’ban.
Setelah Al-Imam Asy-Syafi’i r.a. wafat, maka keluarganya pergi kepada
gubemur (wali negeri Mesir). menyampaikan wasiatnya, supaya beliau di-
mandikan gubemur. Lalu gubemur itu bertanya: ’’Adakah Al-Imam me¬
ninggalkan hutang?”
Mereka menjawab: "Ada!”.
Lalu gubernur itu membayar seluruhnya, seraya berkata: ’’Inilah artinya
aku memandikannya!”
Waktu berita kewafatan Al-Imam Asy-Syafi’i di Fusthatah, sampai kepada
Al-Imam Ahmad bin Fianbal di Bagdad, maka beliau merasa sangat sedih
dan mengucapkan kata-kata: "Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada-
nya! Beliau itu seperti matahari bagi dunia. Dan seperti kesehatan bagi ma-
nusia. Maka lihatlah, adakah bagi yang dua ini gantinya atau yang meng-
gantikannya?”
Adalah Asy-Syafi’i itu imam. Ia kcluar pada jalan ilmu. la syahid pada jalan
ilmu. Diletakkan oleh Rasulullah s.a.w. pada tempatnya, di antara nabi-
nabi dan ulama, di mana Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Akan memberi sya-
fa’at pada hari kiamat oleh nabi-nabi. Kemudian orang-orang syahid. Ke¬
mudian, kaum ulama”.
Mazhabnya berkembang di Hijaz, India, Kaukasus, Kurdistan, Arminia,
Utara Afrika dan Timumya, sampai Tanzania. Sampai ke Andalus (Spa-
nyol) dari abad ke empat hijriah, sehingga Agama Islam hilang dari bumi
Spanyol, setelah orang Katolik menguasainya. Dan berkembang di Cylon
(Srilangka), Malaysia, Muangthai, Indocina, Pilipina dan Indonesia.

KARANGAN-KARANGAN ASY-SYAFJ’I R.A.

Karangan Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i r.a. sangat banyak. Menurut
Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Marwasiy, bahwa
Asy-Syafi’i r.a. menyusun kitab sebanyak 113 buah, tentang tafsir, hadits,
liqh, kesusasteraan Arab dan orang pertama yang menyusun ilmu Ushul-
Fiqh.
Ushul-Fiqh, artinya: pokok-pekok pemahaman hukum (hukum fiqh). Asy-
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syid Ridla, murid Syekh Muhammad Abduh yang terkenal, dari penafsiran
dan pelajaran yang diberikan oleh AHmam Syekh Muhamrrtad Abduh.
Menurut penelitian saya bahwa pada setiap permasalahan yang dibentang-
kan dalam Kitab Al-LJmm itu, sering dimulai dengan: Asy-Syafi’i berkata
(qaalasy-Syaafi-iy), maka ini menandakar. bahwa itu susunan orang lain,
yang dikutip dari hasil pembicaraan dan pelajaran Al-Imam Asy-Syafi’i r.a.
Dan dalam terjemahan ini, kata-kata "Asy-Syafi'i berkata", tidak saya ma-
sukkan. Selain karena berulang-ulang, juga demi menuju kepada maksud
Al-Imam Asy-Syafi’i r.a. mcnggariskan pada mazhabnya suatu jalan tengah,
di antara pemegang rasio dan pemegang hadits. Beliau menjadikan pokok
dalam memahami hukum, ialah: Al-Qur-an dan As-Sunnah. Kalau terjadi
suatu peristiwa. yang tak ada dalil dari yang dua ini, maka beliau meng-
gunakan qias (analogi) kepada yang dua itu. Dan kalau tidak ada qias, ma¬
ka beliau menggunakan ijma' (kesepakatan ulama) dari pada pendapat se-
orang saja.
Dalam dunia Islam, yang tersiar luas adalah: empat mazhab. \nitu.mazhab
Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali. Keempat
mazhab ini, perbedaannya adalah dalam bidang furu’ (cabang). Tidak pada
pokok hukum. Umpamanya: dalam Al-Qur-an disebutkan, bahwa: ”apa-
bila kamu ber- shalat , maka hendaklah menyapu kepala”. Maka pendapat
mereka itu berbeda tentang batas kepala itu. Ada yang berpendapat seluruh
kepala harus disapu dengan air. Akan tetapi, menurut paham (ijtihad) Asy-
Syafi’i, mencukupilah walau pun sehelai rambut yang termasuk dalam batas
kepala.
Selain dari yang empat tadi, ada juga mazhab yang kurang berkembang
seperti: mazhab Dawud Dhahiri. Ulama besar Andalus (Spanyol), bemama
Ibnu Hazm (wafat tahun 456 H (1072 M), pengarang kitab "Al-Muhalla"
mempunyai pemahaman sendiri pula dalam bidang fiqh.
Kitab Al-Umm itu tebalnva empat jilid. Kami akan usahakan menjadi 12 jilid
dalam bahasa Indonesia. Kalau empat jilid juga. terlalu tebal dalam baha-
sa Indonesia, maka akan kami jadikan masing-masingnya tiga jilid. Sehing-
ga seluruhnya menjadi dua betas jilid.

Kami mengharapkan sambutan dari para pencinta Al-Imam Asy-Syafi’i r.a.
akan terjemahan kami ini, demi betkembang dan melgasnya ilmu fiqh Is¬
lam dalam negara kita yang sedang membangun ini. Harap ditegur dan di-
koreksi, di tnana ada kekurangan atau kesilapan. Kita manusia ini Bersifat
khilaf dan alpa. Dan di mana gading yang tidak retak?
Terima kasih. Scmoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat
dan nikmatNYA kepada arwah Al-Imam Asy-Syafi’i r.a. dan bermanfa’at-
lah ilmunya kepada kita sekalian. Amin Ya Rabbal-’alamin!
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Gambar atas adalah foto patungIBNUHAZM1N, seorang ulama besar An¬

dalusia (Spanyol) dan yang berdiri di sarppingnya adalah penterjemah kitab
AL-UMM ini, yang berkunjung ke Spanyol pada tahun 1969.
Karangan beliau yang terkenal dalam ilmu fiqh, ialah: AL-MUHALLA
yang fotonya di bawahnya itu, suatu kitab besar, yang tebalnya 13 jilid. Wa¬

fat pada tahun 456 H. (1072 M.). Orang Spanyol membuat patungnya untuk

peringatan di suatu lorong kecildi kota Cordoba, meskipun agama Islam di¬
sapu habis oleh mereka kemudian dari bumi Spanyol.
Dalam tulisan Arab di atas, beliau disebut fakhrul-andalus (kebanggaan An¬

dalusia), ahli dan ulama fiqh yang terkenal di Spanyol Islam dahulu, yang
menjadi hiasan sejarah yang tak terlupakan.

Jalan MPR 1/40 Cilandak Jakarta Selatan 4'Sya’ban 1400 H.
17 Juni 1980 M.
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Yang di sebelah kiri adalah gambar Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang nama-

nya diabadikan pada Institut Agama Islam Negeri (LAIN.) di Banda Aceh,
dengan nama "I.A.f.N. AR-RANIRI”.
Yang di sebelah kanan adalah gambar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari
Kalimantan Selatan, makamnya di desa Kelampayan Martapura, lahir pada
tahun 1122 H. (1710 M).

Keduanya ulama besar Indonesia dalam ilmu fujh pada beberapa abad yang
’alu. Yang pertama, karangannya dalam ilmu fiqh, ialah: Shirathul-mus-
taqim. Dan yang kedua, karangannya dalam ilmu fiqh, ialah:Sabilul-muh-
tadin.
Kedua kitab tersebut dicetak di Mesir bersama-sama. Sabilul-muh-tadin di-
cetak bagian dalam dan Shirathul-mustaqim dicetak di tepi. Dapat diperhati-
kan pada foto di alas di bawah dua gambar ulama besar itu.

Pada beberapa puluh tahun yang lalu, orang yang telah menammatkan dut
kitab ini, sudah dipandang orang berilmu dalam bidang fiqh. Ar-Raniri su-

dah diabadikan namanya pada IAIN di Aceh. Semoga nama Al-Banjari di¬
abadikan pula pada salah satu IAIN di Tanah Air.
Gambar Ar-Raniri saya peroleh kiriman dari Sdr. Prof. H.A. Hasymi Rek-
tor IAIN Ar-Raniri di Banda Aceh.
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ill Prof. Dr T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi bersama Ibu, yang selalu mendampingi

beliau di hari tua. Dilahirkan di Lhoseumawe Aceh Utara tahun 1904. Wafat
pada akhir tahun 1975 sewaktu akan berangkat ke Tanah Suci Makkah un-

tuk melakukan ibadah hajji. Dimakamkan di Ciputat Jakarta.

Saya kali pertama melihat wajah beliau pada tahun 1928 dalam kereta api

antara Lhosukon — Lhoseumatve, sewaktu saya pulang ke kampung saya di

Arun, yang sekarang terkenal ke seluruh dunia ddigan
(L.N.G.)nya. Antara kampung saya Arun dan kampung beliau Mon Geu-

dung, jauhnya lebih-kurang 20 Km.
Al-marhum pembawa pembaharuan dalam pengembangan ilmu fiqh Islam,

seorang ulama besar Islam Indonesia pada abad XX ini, seorang ulama

pengarang yang terkenal. Di antara karangannya, ialah: Hukum Islam, Ko-

lekjsi Hadits-hadits Hukum, Mutiara Hadits, Tafsir An-Nur, satu-satunya taf-
sir Al-Qur-an yang lengkap dalam bahasa Indonesia, yang dikerjakan oleh

ulama Islam Indonesia dan lain-lain.

Seluruh hidupnya telah dipersembahkannya untuk ilmu dan mengembang-

kan ilmu, dengan mengajar dan mengarang. Beliau menjadi guru besar pada

IAIN SUNAN KALIJAGA di Yogyakarta sampai akhir hayatnya. Semoga

Allah Subhanahu wa Ta’ala membalas amal-ibadahnya dengan curahan rah-

mat dan maghfirah. Amin!

Gas Alam Cair
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PENJEL AS A N
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I. Karena ayat Al-Qur-an dan Hadits dituliskan pula dengan huruf Latin,

maka di bawah ini, kami jelaskan ejaannya:

i.5- THDZ =A TS

- ±n DHSY =J

4 \
-« - Zr*

KH = t
SH = U*

- tJ* GHDL =

Kalau panjang bacaannya (madd), maka kami buat sebagai berikut:

a. Untuk panjang baris di atas, maka kami tulis aa (dua a), seperti:
faa.

b. Untuk panjang baris depan, maka kami tulis uu (dua u) seperti:

fuu.

c. Untuk panjang baris di bawah, maka kami tulis ii (dua i), seperti:
Gambar ini ketika penterjemah berjabatan tangan dengan Syah Iran pada
tahun 1969 pada pembukaan Kongres Islamologi di Masyhed (Iran Ulara),
kola suci golongan Syi'ah kedua sesudah kola Qom. Di kola Masyhed ler-

dapat makam Imam Ali Ridla, salah senrang imam dari duabelas imam
golongan Syi'ah Itsnai-Asyariah yang terkenal di Iran. Kongres ilu diadakan
untuk memperingati genap seribu tahun wafatnya Syekh Ath-Thusi guru dan
ulama besar golongan Syi'ah lersebul.
Dalam Kongres ilu disampaikan berbagai masalah agama Islam, seperti
yang menyangkut dengan ilmu fiqh, tauhid, lafsir, hadits, sejarah dan lain-
lainnya. Saya dalam Kongres itu menyampaikan tentang: Sumbangan kaum
ulama dalam pengembangan ilmu Islam dan kebudayaan serta hubungan
Indonesia — Iran dalam sejarah.
Risalah saya itu telah dicetak oleh Panitia Kongres. Kemudian oleh beberapa
sural kabar Iran diterjemahkan dalam bahasa Iran (Parsi). Beberapa gun-
tingan dari surat-surat kabar itu dikirim kepada saya oleh staf kedutaan be¬
sar kita di Taheran, yang masih saya simpan sampai sekarang dengan utuh.
Terima kasih!
Dalam masalah fiqh, yang menonjol dalam mazhab Syi'ah, ialah: tentang
sahnya. kawin mut’ah dan tentang tak adanya shalat Jum’at, karena Imam
Mahdi yang ditunggu belum datang.
Yang berdiri di sebelah kiri adalah pimpinan Aligard University India dan di
fyanan Syah Iran adalah Rektor Masyhed Univercity Iran.

fii.
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bahwa ia mendengar Abu Hurair&h r.a. berkata: ’Seorang laki-laki berkata:
”Hai Rasulullah! Bahwa kami ini menyeberang laut dan bersama kami sedi-
kit air. Kalau kami berwudlu’ dengan air yang sedikit itu, niscaya kami ha-
us. Lalu kami berwudlu’ dengan air laut."
Maka Nabi s.a.w. menjawab:-

i-

IB ERSUCl

(ATH - THAHAARAH)

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi bin Sulaiman, yang mengatakan:
dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a., yang mengatakan: "Allah

Azza wa Jalla berfirman:-

\

Artinya: "Laut itu, aimya suci-menyucikan dan bangkainya halal’(l).
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Abdul-aziz
bin Umar, dari Sa’id bin Tsauban, dari Abi Hind Al-Furrasi, dari Abu
Hurairah, dari Nabi s.a.w., yang bersabda:-

Artinya: ’’Barangsiapa yang tidak disucikan oleh laut, maka ia tidak disuci-
kan oleh Allah”.
Setiap air itu suci-menyucikan, selama tidak berbauran (al-mukha-lathah) de¬
ngan najis (2). Dan tidak ada yang suci-menyucikan, selain pada air atau

pada tanah. Sama saja setiap air itu, air dingin atau air salju yang dihancur-
kan, air yang dipanaskan dan yang tidak dipanaskan. Karena air itu mem-
punyai kesucian. Dan api itu tidak mcnajiskan air.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Zaid bin As¬
lant, dari ayahnya, bahwa dipanaskan air untuk Umar bin Khattab. Lalu ia
mandi dan berwudlu’ dengan air itu.
Saya tidak memandang makruh air yang dipanaskan dengan matahari, sela¬
in dari segi ketabiban. Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muham¬
mad, dari Shadaqah bin Abdullah, dari Abiz-Zubair, dari Jabir bin Abdul¬
lah, bahwa Umar memandang makruh mandi dengan air yang dipanaskan
dengan matahari. Ia mengatakan, bahwa air itu mendatangkan penyakit
supak (3).

Artinya: "Apabila kamu berdiri hendak mengerjakan sembahyang (shalat),
maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepala-

mu dan (basuh) kakimu sampai ke mata-kaki”. S. Al-Maidah, ayat 6-

Maka jelas pada orang yang ditujukan dengan ayat itu, bahwa mereka itu

membasuh adalah dengan air. Kemudian dijelaskan pada ayat tadi, bahwa

membasuh itu dengan air. Dan adalah masuk akal (logis) pada orang

yang ditujukan dengan ayat itu, bahwa air itu ciptaan Allah Yang Mahasuci
dan Mahatinggi. Tidaklah termasuk dalam ciptaan manusia. Air itu disebut
secara umum. Maka adalah dia itu air hujan, air sungai, air sumur, air yang

keluar dari celah-celah bukit dan air laut. Baik yang tawar dari air-air itu

atau yang asin. Sama saja, tentang air itu, mensueikan orang yang mengam-

bil air sembahyang (wudlu'J dan orang yang mandi.

Dari lahiriah Al-Qur-an itu menunjukkan, bahwa setiap air yang suci itu,

air laut dan air yang lain. Dan diriwayatkan dari Nabi s.a.w. suatu hadits

yang bersesuaian dengan lahiriah Al-Qur-an itu. Pada isnad hadits itu ada

orang yang saya tidak mengenalnya (1).

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Shafwan bin Salim, dari Sa’id bin

Salmah, seorang laki-laki dari keluarga Ibnul Azraq, bahwa Al-Mughirah
bin Abi Burdah dan dia ini, dari Bani Abdud-dar mengabarkan kepadanya,

(I) Bangkainya, ialah: ikannya yang mati dalam laut itu (Pent.).
(2) Yang disebut berbauran (al-mukha-lathah), ialah sudah berbauran antara air dan najis.

Sebaliknya, yang ndak berbauran (al-muja-warah), di mana bila najis itu dibuang, maka
air kembali seperti biasa, maka ini tidak mcnajiskan (Pent.)

(3) Menurut penjelasan dalam kitab-kitab fiqh yang lain, bila air yang panas dengan
hari itu, terletak dalam bejana besi. Karena ditakuti karat besi itu melekat pada air. Lalu
waktu dipakai untuk mandi dan sebagainya, maka karat besi itu melekat pada kulit dan
menahan jalannya darah. Lalu mendatangkan penyakit supak. Kalau air itu terletak da¬
lam bejana kulit atau tanah, maka tidaklah demikian (Pent ).

mafa-

(I) Yang dimaksudkan dengan saya itu. ialah: Al-lmam Asy-Syafi'i r.a. Dan isnad itu artinya

penyandaran. Maksudnya: hadits itu disandarkan kepada riwayat si Anu dan si Anu.

sampai kepada Nabi s.a.w. (Pent.).
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ramkan itu dalam air tersebut, berada dengan salah satu dari yang telah ka-

mi sifatkan, niscaya bernajislah air itu seluruhnya. Sedikit dia atau banyak.

Sama saja, apabila yang diharamkan itu terdapat dalam air, yang mengalir

atau yang tenang.

2. Air yang bemajis dengan tiap sesuatu yang berbauran dengan dia, dari

yang diharamkan. Walau. pun barang itu tidak ada lagi di dalifmnya.

Kalau ada yang bertanya: apa alasannya tentang perbedaan, antara air yang
bernajis dan yang tidak bernajis dan tidak ber'ubah salah satu daripada

keduanya?
Di jawab, ialah: sunnah (hadits).

Di kabarkan kepada kami oleh orang-orang yang kepercayaan, dari Al-

Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Ubbad bin Ja’far, uari Abdullah bin

Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

besar. Maka tidak adalah air yang tiada membawa najis, selain dengan geri-
ba-geriba besar. Apabila air itu kurang dari lima geriba, lalu berbauran de¬

ngan bangkai, niscaya bemajis dan bernajislah setiap kendi, yang ada air
itu di dalamnya. Maka air itu dituangkan. Dan kendi itu tidak suci, selain
dengan dibasuh.
Apabila air itu kurang dari lima geriba, lalu berbauran dengan najis, yang
tidak menetap di dalam air, niscaya najis itu menajiskan air tersebut. Maka
jikalau dituangkan air lain kepadanya, sehingga ia menjadi dengan air yang
dituangkan itu lima geriba atau lebih, niscaya air itu menjadi suci.

Seperti demikian juga, jikalau air itu dituangkan kepada air yang sedikit
atau yang lebih banyak daripadanya, sehingga kedua air itu bersama-sama

menjadi lebih banyak dari lima geriba, niscaya tidaklah menajiskan salah
satu daripada keduanya akan temannya. Apabila kedua air itu telah menja¬

di lima geriba, maka keduanya menjadi suci. Kemudian, keduanya dipisah-
kan, •niscaya tidaklah keduanya itu menjadi bemajis kembali, sesudah

keduanya itu telah menjadi suci, selain dengan najis lain yang datang pada
keduanya.
Apabila jatuh bangkai dalam sumur atau lain dari bangkai. lalu bangkai itu
dikeluarkan dalam timba atau lain dari timba, niscaya bangkai itu dibuang-
kan dan air yang ada bersama bangkai itu dituangkan. Karena air itu

kurang dari lima geriba, yang terasing dari air yang lain. Dan yang lebih

aku sukai, jikalau timba itu dicucikan. Jikalau tidak dicucikan dan dikem-
balikan timba itu dalam air yang banyak. niscaya ia disueikan oleh air yang
banyak itu. Dan ia tidak menajiskan air yang banyak tersebut.

Yang diharamkan itu seluruhnya sama. Apabila jatuh dalam air yang ku¬

rang dari lima geriba, niscaya ia menajiskan air itu. Jikalau ikan paus yang

telah mati jatuh dalam air yang sedikit atau belalang yang telah mati. nisca¬

ya tidaklah bernajis air itu. Karena keduanya itu bangkai yang halal

Artinya: "Apabila air itu- ada dua qullah, niscaya ia tidak membawa najis
atau kotoran”.
Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij, dengan isnad (san-

daran hadits) yang tidak aku hafal untuk menyebutkannya, bahwa Rasulul-

lah s.a.w. bersabda:-

•V—
Artinya: "Apabila air itu ada dua qullah, niscaya ia tidak membawa najis”.
Nabi s.a.w. bersabda pada hadits yang lain: dengan qullah Hajar. Ibnu Ju¬

raij berkata: "Aku telah melihat qullah Hajar. Satu qullah termuat dua ge¬

riba atau dua geriba lebih sedikit" (1).
Adalah Muslim berpendapat, bahwa yang demikian itu sedikit kurangnya
dari setengah geriba atau setengah geriba. Maka ia mengatakan: ”Lima ge¬
riba itu adalah lebih banyak dari apa yang memuatkan dua qullah. Kadang-
kadang dua qullah itu sedikit kurangnya dari lima geriba".
Tentang sabda Nabi s.a.w. yang tersebut di atas tadi: ”Apabila air itu ada
dua qullah, niscaya ia tidak membawa najis", menunjukkan, bahwa air yang
kurang dari dua qullah itu membawa najis.
Maka yang lebih terjaga (al-ihtiyath), ialah: bahwa ada air itu dua qullah
setengah. Apabila air itu lima geriba, niscaya ia tidak membawa najis,
dalam tnengalir atau tidak mengalir. Dan geriba negcri Hijaz (2) itu besar-

(1) Dengan ini, maka jelas dm qullah itu hampir sama hanyaknya dengan lima geriba air,

yang telah tersebut dahulu (Pent.).
(2) Negeri Hijaz, ialah negeri Makkah dan Madinah serta sekitarnya (Pent.).

Seperti demikian juga, setiap yang bernyawa. dari yang hidup dalam air

dan dari yang tidak hidup dalam air, dari semua yang bernyawa, apabila ja¬

tuh dalam air yang bemajis dengan bangkai, niscaya menajiskan air itu.
apabila bangkai itu dari binatang yang berdarah mengalir. Adapun yang ti¬

dak mempunyai darahmengalir, seperti: lalat.kccowakdan yang menyerupai
keduanya, maka padanya itu dua qaul:-(1).
Salah satu dari dua qaul, ialah, bahwa: apa yang mati dari yang tersebut itu.
dalam air yang sedikit atau yang banyak, niscaya tidak menajiskan air.

Siapa yang mengatakan ini, niscaya ia mengatakan, bahwa: jikalau orang

mengatakan: ini bangkai, maka bagaimana anda mendakwakan, bahwa

(1) Qaul, artinya ucapan atau pendapat. Menurut isttlah dalam madzhab Asy-Syafi'i. bahwa

kalau qaul itu dari Asy-Syafi'i sendiri. Dan kalau dari shahabatnya. dinamakar: wajah

(Pent).
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itu. Maka apabila yang haram itu tidak ada lagi dalam air, niscaya sucilali

air itu. Dan yang demikian, adalah dengan dituangkan air lain kepada-nya,
atau ia bermata-air. Lalu mata-air itu memancar. Maka banyaklah air dan

tidak terdapat yang diharamkan padanya. Apabila adalah yang demikian,

niscaya air itu suci, walaupun tiada dipindahkan sesuatu daripadanya.

Apabila bernajislah bejana, yang didalamnya sedikit air atau bernajislah

lantai atau sumur yang mempunyai bangunan yang di dalamnya banyak air,

dengan benda haram yang berbauran dengan air, lalu benda haram itu ada

padanya. Kemudian, dituangkan kepadanya air yang lain, sehingga jadilah

benda yang haram itu tidak lagi ada padanya. Dan adalah air itu sedikit, ma¬

ka ia bemajis. Lalu dituangkan kepadanya air yang lain. Sehingga jadilah dia

itu air, yang tidak bernajislah air yang scperti itu. Dan tidak ada padanya

benda yang haram. Maka air itu suci. Bejana dan lantai yang ada air pada¬

nya itu suci. Karena keduanya itu hanya bemajis dengan kenajisan air.

Apabila hukum air telah menjadi suci, niscaya demikian pula hukum sesua¬

tu, yang disentuh oleh air itu. Dan tidak boleh hukum air itu berubah dan ti¬

dak berubah hukum benda yang disentuh oleh air itu. Bahawa benda itumeng-

ikuti air. Ia suci dengan sucinya air dan ia bemajis dengan bernajisnya air.

Apabila air itu sedikit dalam suatu bejana, lalu berbauran dengan kenajis¬

an, niscaya air itu dituangkan. Dan bejana itu dibasuh. Aku lebih menyukai
(memandang sunat), jikalau bejana itu dibasuh tiga kali. Jikalau dibasuh

sekali, yang datang sekali itu ke atas bejana tersebut, niscaya sucilah bejana

Keadaan ini adalah dari tiap sesuatu yang berbauran dengan air. Kecuali

bahwa anjing atau babi minum padanya. Maka bejana itu tidak suci, selain

dengan dibasuh tujuh kali. Apabila dibasuh tujuh kali, yang dijadikan kali

pertama atau kali penghabisannya itu air dengan tanah, di mana tidak akan

suci, selain dengan demikian itulah.

Kalau ia berada di laut, yang tidak didapatinya di laut itu tanah, maka ia

membasuhkannya dengan sesuatu yang dapat menggantikan tanah pada

pembersihan, seperti: abu gosok atau dedak halus atau yang menyerupai-

nya.
Maka pada yang demikian itu dua qaul

Salah satu dari dua qaul itu, bahwa bejana tersebut tidak suci, selain de¬

ngan disentuh oleh tanah (1). Dan menurut qaul yang lain, bejana itu suci,

dengan sesUatu yang menggantikan tanah dan yang lebih bersih daripada-
tanah, dari apa yang telah aku sifatkan tadi, sebagaimana kami mengatakan

bangkai itu tidak menajiskan?
Di jawab: bahwa bangkai itu tidak merubahkan air dengan keadaan mana-
pun dan bangkai itu tidak mempunyai darah.
Kalau orang menanyakan: adakah dalil atas yang anda sifatkan itu?
Maka di jawab: ada! Bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh tentang lalat yang
jatuh dalam air, supaya dibenamkan dalam air itu. Begitu juga beliau suruh
tentang lalat dalam makanan dan lalat itu mati, dengan membenamkannya
dalam makanan itu. Dan beliau tidak akan menyuruh membenamkannya
dalam air dan makanan, sedang dia itu menajiskannya, jikalau ia mati di
dalamnya. Karena yang demikian itu adalah kesengajaan untuk
merusakkan air dan makanan itu.
Qaul yang kedua, bahwa apabila ia mati pada yang menajiskan, niscaya ia
menajiskan. Karena dia itu diharamkan. Kadang-kadang Nabi s.a.w. me¬
nyuruh dengan membenamkannya, adalah karena penyakit yang ada pada¬
nya. Dan pada kebanyakannya, dia itu tidak mati. Aku lebih menyukai,
bahwa setiap apa yang haram untuk dimakan, lalu jatuh dalam air, lalu ia
tidak mati, sebelum dikeluarkan dari air, maka ia tidak menajiskan air.
Dan kalau ia telah mati di dalamnya, niscaya ia menajiskan air itu. Yang
demikian ialah, seperti: kumbang, guling-tahi, lalat, kutu-anjing, ketumbe
dan binatang-binatang kecil lain yang searti dengan itu.
Tahi burung seluruhnya, yang dimakan dagingnya dan yang tidak dimakan,
apabila berbauran dengan air, niscaya ia menajiskan air. Karena tahi itu
menjadi basah dengan basahnya air.
Ar-Rabi’ berkata. bahwa keringat orang Nasrani, orang berjunub dan wani-
ta yang sedang haid itu suci. Demikian juga kenngat orang majusi dan ke¬
ringat setiap binatang ternak itu suci. Air sisa minuman binatang temak
dan binatang buas seluruhnya itu suci, selain anjing dan babi.
Ar-Rabr berkata dan itu adalah kata Asy-Syafi’i, bahwa: apabila orang me-
letakkan air, lalu ia mengerjakan sunat dengan bersugi dan ia membenam-
kan sugi itu dalam air, kemudian ia mengeluarkannya, niscaya ia dapat ber-
wudlu’ dengan air itu. Karena yang terbanyak pada sugi itu adalah air liur-
nya. Dan kalau ia meludah atau berdahak atau berhingus dalam air, niscaya
tidak menajiskan air itu. Binatang ternak itu sendiri minum dalam air dan
kadang-kadang berbauran air liumya dengan air. Maka tidaklah menajis¬
kan air. Selain binatang itu anjing dan babi.
Begitu juga kalau berkeringat, lalu keringatnya itu jatuh dalam air, niscaya
tidak menajiskan. Karena keringat manusia dan binatang ternak itu tidak
najis. Dan sama saja, dari tempat manapun adanya keringat itu, dari bawah
bahunya atau lainnya.
Apabila yang haram itu terdapat dalam air, walaupun air itu banyak niscaya
air itu tidak akan suci untuk selama-lamanya, dengan sebib sesuatu yang
diambilkan daripadanya, walaupun banyak. Sehingga jadilah yang haram
itu tidak ada lagi, yang tidak terdapat sesuatupun yang menetap dalam air

itu.

i

(I) Dalam permasalahan ini. jelas bahwa qaul yang mengatakan bahwa tidak sub, selain

dengan tanah. adalah ia tidak bcrpcgang kepada ratio. Akan tetapi hanya kepada bunyi

hadits saja, yang mengatakan dengan tanah Orang yang berpegang dengan ratio, ber-

pendapat boleh selain dari tanah, seperti sabun dan Iain-lain (Pent.).
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tentang istinya’ (1).
Apabila dinajiskan air oleh anjing atau babi dengan keduanya itu memi-
numnya, niscaya keduanya itu menajiskan akan sesuatu, yang terseptuh air
dari pada badannya. Walaupun tidak ada pada keduanya itu najis.
Setiap apa, yang tidak menajiskan air, dengan meminumnya, maka apabila
ia memasukkan dalam air tadi, tangan atau kaki atau sesuatu daripada ba¬
dannya. niscaya tidaklah menajiskan air. Kecuali, ada padanya kotoran.
Maka kotoran itu yang menajiskan air, bukan tubuhnya.
Kalau ada yang bertanya: bagaimana anda menjadikan anjing dan babi,

apabila keduanya itu minum dalam bejana, niscaya tidak akan disucikan
be jana itu, selain oleh tujuh kali. Dan anda menjadikan bangkai apabila
jatuh dalam air atau darah. niscaya disucikan oleh satu kali, apabila tidak
ada bagi salah satu dari hal-hal itu bekas pada bejana.
Maka di jawab, bahwa bagi yang demikian itu mengikuti Rasulullah s.a.w.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Abiz-Zannad, dari Al-
A’-raj, dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

Artinya: ’’Apabila anjing menjilat dalam bejana seseorang kamu, maka
hendaklah ia membasuhkannya tujuh kali. Yang pertama atau yang peng-

habisan dari tujuh kali itu dengan tanah”.
Maka kami mengatakan tentang anjing, dengan yang diperintahkan oleh

Rasulullah s.a.w. Dan adalah babi, jikalau tidak lebih jahat dari keadaah

anjing, maka tidaklah lebih baik daripadanya. Maka kami katakan dengan
demikian, adalah dengan jalan qias (anologi) kepada anjing itu. .
Kami katakan tentang kenajisan yang lain dari anjing dan babi itu, dengan

apa, yang dikatakan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Hisyam bin

’Urwah, bahwa ia mendengar isterinya Fatimah binti Al-Mundzir mengata¬

kan: ”Aku mendengar nenek-perempuanku Asma’ binti Abubakar berkata:
”Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang darah haid yang kena ka-

in. Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab: "Kikiskanlah darah haid itu! Kemu-

dian, garukkanlah dengan kuku! Kemudian, percikkanlah ia dengan air!

Dan bersembahyanglah dengan kain itu!”.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Hisyam bin ’Urwah, dari Fati¬

mah binti Al-Mundzir, dari Asma’, yang mengatakan; ’’Seorang wanita ber¬

tanya kepada Rasulullah s.a.w., dengan mengatakan: ”Hai Rasulullah!

Adakah eijgkau melihat seseorang kami, apabila kainnya kena darah

haid. bagaimana ia berbuat?”.
Nabi s.a.w. lalu menjawab kepada wanita itu:-

-,r

Artinya: ’’Apabila anjing menjilat dalam bejana seseorang kamu, maka
hendaklah dibasuhkannya tujuh kali”.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad, dari Al-A’-raj, dari
Abu Hurairah, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda:-

'4

Arti.nya: "Apabila anjing meminum dalam bejana seseorang kamu, maka
hendaklah ia membasuhkannya tujuh kali”.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ayyub bin Abi Taminah,

dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulallah s.a.w.
bersabda:-

Artinya:”Apabila kena darah haid pada kain seseorang kamu, maka hen¬

daklah dikikiskannya dengan kuku, kemudian dipercikkannya dengan air,

kemudian ia mengerjakan shalat dengan kain itu!”.

Rasulullah s.a.w. menyuruh membasuh darah haid dan ia tidak menentu-

kan waktu pada sesuatu daripadanya. Dan nama membasuh itu tepat atas

membasuhnya sekali atau lebih, sebagaimana Allah Yang Mahasuci dan

Yang Maha tinggi berfirman:-

I
i

•i /'•/>
o*V

>

(I) Istmja’, ialah: bersuci dari bcrak dan kencing. dengan air. Dan boleh juga dengan batu
dan yang serupa batu. dengan syarat-syarat yang tertenlu. yang akan diterangkarr nanti
pada babnya. (Pent.).

Artinya:"Maka basuhkanlah mukamu dan tanganmu, sampai ke siku”. S.

Al-Maidah, ayat 6.
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Maka memadailah dengan sekali. Karena tiap-tiap kali itu tepat kepadanya:
nama membasuh.
Maka adalah najis itu seluruhnya dikiaskan kepada darah haid . Karena ke-
sesuaiannya akan makna membasuh dan wudlu’ dalam Kitab AI-Qur-an
dan yang masuk akal (logis). Dan'kita tidak meng-qias-kannya kepada an-
jing. Karena itu adalah ta’abbud (kebaktian kepada Allah). Tidakkah anda
melihat, bahwa nama membasuh itu tepat kepada sekali dan lebih banyak
dari tujuh? Bahwa bejana itu bersih dengan sekali dan dengan yang kurang
dari tujuh kali. Dan adalah sesudah tujuh kali pada penyentuhan air itu sa-
ma dengan yang sebelum tujuh kali.
Tiada kenajisan pada sesuatu dari yang hidup, yang menyentuh akan air
yang sedikit, dengan ia meminum daripadanya atau ia memasukkan ke da-
lamnya, akan sesuatu dari anggota badannya, selain anjing dan babi. Bah¬
wa kenajisan itu pada yang sudah mati. Tidakkah anda melihat bahwa seo-

rang laki-laki mengenderai keledai dan keledai itu berkeringat. Dan dia itu
di atas keledai dan halal menyentuhnya.
Kalau ada yang bertanya: "Apakah dalilnya atas yang demikian ?”.
Di jawab, bahwa dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad,

dari Dawud bin Al-Hushain, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, bahwa
Rasulullah s.a.w. ditanyakan: ’’Bolehkah berwudlu’ dengan sisa minuman
keledai?”
Nabi s.a.w. menjawab: "Boleh! Dan dengan sisa minuman binatang buas
seluruhnya".
Dikabarkan kepada kami oleh Sa’id bin Salim, dari Ibnu Abi Habibah atau

Abi Habibah (ragu Ar-Rabi’ penyalinnya) dari Dawud bin Al-Hushain, da¬
ri Jabir bin Abdullah, dari Nabi s.a.w. dengan yang seperti di atas tadi.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ishak bin Abdullah, dari Hami-
dah binti ’Ubaid bin Rifa’ah, dari Kabsyah binti Ka’ab bin Malik dan ada¬
lah Kabsyah ini di bawah Ibnu Abi Qatadah, bahwa Abi Qatadah masuk.
Lalu Kabsyah menuangkan baginya air wudlu’ (wadlu’) (1). Maka datang-
lah seekor kucing. Lalu ia minum pada air itu. Kabsyah meneruskan riwa-
yatnya: "Lalu Abi Qatadah melihat kepadaku dan aku memandang
kepadanya. Maka ia bertanya: "Adakah engkan heran, hai puteri saudara-
ku, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

Dikabarkan kepada kami oleh orang-orangyangterperfcaya,dari Yahya bin

Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi s.a.w.

yang seperti hadits di atas tadi atau yang sama maknanya.

Lalu kami kiaskan menurut pikiran kami, dari yang telah kami sifatkari itu.

Adalah perbedaan di antara anjing, babi dan yang lain dari keduanya. dari

binatang yang tidak dimakan dagingnya, ialah bahwa tiada suatu pun dari¬

padanya yang diharamkan untuk diambil, melainkan karena ada maknanya.

Dan anjing itu diharamkan untuk diambil, tidak karena ada makna. Dan

jadilah berkurang amal-perbuatan orang yang mengambilkannya, dengan

tiada makna, pada setiap hari itu se inci atau dua inci, serta yang bercerai-

berai padanya, bahwa malaikat tiada akan masuk suatu rumah, yang ada

anjing padanya. Dan yang lain dari demikian. Maka kelebihan tiap sesuatu

daripada binatang-binatang yang .dimakan dagingnya atau tidak dimakan,

ialah halal (suci), selain anjing dan babi.
Apabila berubahlah air yang sedikit atau yang banyak, lalu ia berbau busuk

atau berubah wamanya, dengan tidak yang haram, yang berbauran dengan

dia, maka dia itu di atas kesucian. Demikian pula, kalau manusia kencing

padanya, lalu tidak diketahui, adakah air itu berbauran dengan najis atau

tidak. Dan air itu berubah baunya atau warnanya atau rasanya. Maka air

itu di atas kesucian, sehingga diketahui kenajisannya. Karena air itu dibiar-

kan tidak diambil menjadi air minum. Lalu ia berubah. Berbauran dengan

dia daun kayu dan kiambang. Lalu merubahkannya.

Apabila jatuh dalam air sesuatu yang halal, lalu merubahkan bau atau rasa-

dan tidaklah air itu lenyap padanya, maka tiada mengapa untuk berwudlu’

dengan air tersebut.
Yang demikian itu, bahwa jatuhJke daiamnya kayu yang berbau atau kayu

gaharu, lalu lahirlah baunya. Atau yang serupa dengan kayu yang tersebut

tadi. (1).
Jikalau diambil air, lalu dicampurkan susu padanya atau tepung atau air

madu, lalu air itu lenyap padanya, niscaya tidak dapat lagi berwudlu' de¬

ngan air itu. Karena air itu telah lenyap padanya (2). Dan untuk air.itu, di-

katakan: air tepung, air susu dan air madu yang bercampur.

pakkan barang sedikit dari barang-barang tadi dalam air, yang adalah yang

dicampakkan ke daiamnya itu, dari tepung, susu dan air madu, menjadi

lenyap di dalam air dan adalah warna air itu terang dan tiada rasa bagi se¬

suatu dari yang tersebut itu di dalam air, niscaya berwudlu’-lah dengan air

itu. Dan ini adalah air dengan keadaannya.

Begitu juga setiap yang berbauran dengan air, dari makanan, minuman dan

lainnya. Kecuali, tidak adalah air itu menetap padanya.

1

Kalau dicam-

Artinya: "Bahwa kucing itu tidaklah najis. Dia itu termasuk binatang yang
mengeliling kamu”

(1) Vang serupa dengan itu, sabun mandi umpamanya (Pent.).

(2) Telah lenyap, artinya: air itu tidak menampak lagi, sebagai: air mutlak Tetapi, harus di-

sebutkan sebagai air tepung dan sebagainya. (Pent).
(I) Wadlu. artinya: air wudlu-. air yang dipakai untuk mengambil wudhu’ (Pent).

I
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Apabila air itu menetap pada tanah, lalu membusuk atau berubah, nis-
caya berwudlu'-lah dengan air itu. Karena tiada nama baginya, yang bukan
air. Dan tidaklah ini, sebagaimana diperbaurkan dengan dia, dari yang tidak
ada air padanya.
Jikalau dituangkan air mawar ke atas air, lalu lahirlah bau air mawar atas

air itu, niscaya tidaklah berwudlu’ dengan air itu. Karena air itu lenyap
padanya. Dan air yang lahir itu tidak air mawar.

Seperti demikian juga, jikalau dituangkan minyak kayu cendana atas air,
lalu lahirlah bau minyak kayu cendana dalam air, niscaya tidaklah berwudlu’
dengan air itu. Dan kalau tidak lahir bau itu, maka berwudlu’lah dengan
air tersebut. Karena minyak kayu cendana dan air mawar itu berbauran
dengan air. Maka keduanya itu tidak dapat dibedakan dari air.
Jikalau dituangkan minyak yang harum dalamair atau dilemparkan anbar
(sejenis bau-bauan) ke dalam air atau kayu cendana atau sesuatu yang ber-
bau, yang tiada berbauran dengan air, lalu lahirlah baunya dalam air, nis¬
caya berwudlu’lah dengan air itu. Karena tiada suatu pun daripadanya itu
dalam air, yang dinamakan: air yang berbauran dengan dia.
Jikalau dituangkan kesturi dalam air atau dzarirah (semacam bau-bauan)
atau sesuatu yang hancur dalam air, sehingga jadilah air itu tiada berbeda
daripadanya, lalu lahirlah bay padanya, niscaya tidaklah berwudlu’ dengan
air itu. Karena dia ketika itu adalah air yang berbauran dengan benda itu.
Dan dikatakan kepadanya itu: air kesturi yang berbauran dan dzarirah yang
berbauran.
Begitu juga, setiap yang dicampakkan dalam air, dari yang dimakan, yaitu
tepung atau serbuk, kuah dan lainnya, apabila lahir padanya rasa dan bai
dari yang berbauran padanya, niscaya tidaklah berwudlu’ dengan air itu
Karena air ketika itu dikaitkan kepada yang berbauran dengan dia.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hisyam bin ’Urwah, dari ayah-

nya, dari ’Aisyah, yang mengatakan: "Adalah aku dan Rasulullah s.a.w.

mandi dari satu bejana”.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu ’Uyainah, dari ’Amr bin Dinar, dari

Abisy-Sya’-tsa’, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, bahwa ia dan Nabi s.a.w.

mandi dari satu bejana.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin ’Uyainah, dari ’Ashim, dari Mu-

’adzah AI-’Adawiyah, dari ’Aisyah, yang mengatakan: "Adalah aku dan

Rasulullah s.a.w. mandi dari satu bejana. Kadang-kadang aku mengatakan

kepada Rasulullah: ”Tinggalka"lah untukku! Tinggalkanlah untukkuJ”
Dinwayatkan dari Salim Abin-Nadlar, dari Al-Qasim, dari ’Aisyah, yang

mengatakan: ’’Adalah aku dan Rasulullah s.a.w. mandi dari satu bejana

dari janabah”.
Dengan ini. kami mengambil pengertian, bahwa tiada qiengapa mandi de¬

ngan air kelebihan orang berjanabah dan orang berhaid. Karena Rasulull

s.a.w. dan ’Aisyah mandi dari satu bejana dari janabah. Maka masing-

masing dari keduanya itu mandi dengan air kelebihan temannya.

berhaid itu pada tangan. Dan tidaklah menajiskaq orang mu’min. Sesung-

guhnya itu adalah ta’abbud, dengan dipersentuhkan air pada sebahagian

keadaannya, tidak pada sebahagian yang lain.

Air orang Nasrani dan berwudlu’ dari air itu:-

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin ’Uyainah, dari Zaid bin Aslam,

dari ayahnya, bahwa Umar bin Al-Khattab berwudlu’ dari air seorang wa-

nita Nasrani, dalam kendi Nasrani itu.

Tiada mengapa berwudlu’ dari air orang musyrik dan dengan sisa air wudlu’-

nya sendiri, selama tidak diketahui ada najis padanya. Karena air itu mem-

punyai kesucian, pada orang yang ada air dan di mana saja ia berada, se¬

hingga diketahui akan kenajisan yang berbauran dengan air itu.

Tidaklah

’
PASAL: ORANG BERJANABAH DAN LAINNYA (1).

BAB
Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari
’Aisyah r.a., bahwa: "Rasulullah s.a.w. mandi dari al-qadah. Yaitu: al-
faraq (sesuatu alat penyukat sebesar enampuluh satu kati). Adalah aku dan
beliau mandi dari satu bejana”.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi’, dari Ibnu ’Umar, bahwa
Ibnu 'Umar berkata: "Bahwa kaum pria dan kaum wanita mengambil
wudlu’ pada zaman Rasulullah s.a.w. sekalian”.

bejana yang dapat berwudlu’ padanya
dan yang tidak dapat berwudlu’.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Ibnu Syihab, dari ’Ubaidullah
bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa beliau berkata: ”Nabi s.a.w. lalu

dekat bangkai se ekor kambing, yang telah diberikannyd kepada bekas bu-

dak Maimunah - isteri Nabi s.a.w. Maka beliau s.a.w. bersabda: ”Meng-

apakah tidak kamu mengambil manfaat dengan kulitnya?”

Para shahabat menjawab: ’’Wahai Rasulullah! Dia itu bangkai”.
ft) Janabah: ialah harlots besar karena bersetubuh atau keluar mani. (Pent.)
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saja yang disembelihlagi bernyawa. yang tidak dimakan dagingnya, sama

dan yang mati. Karena penyembelihan itu tidak menghalalkannya. Maka

apabila kulit-kulit itu disamak seluruhnya, niscaya suci. Karena kulit-kulit

itu adalah dalam arti kulit-kulit bangkai. selain anjing dan babi Maka ke-

duanya ini tiada akan suci dengan keadaan apa pun untuk selama-lamanya.

Tiadalah berwudlu’ dan meminum pada tulang bangkai dan tulang binatang

yang disembelih. yang tidak dimakan dagingnya. Seperti tulang gajah. singa

dan yang menyerupainya. Karena penyamakan dan pembasuhan itu tidak

mensucikan tulang. Diriwayatkan Abdullah bin Dinar, bahwa ia mendengar

Ibnu ’Umar tidak menyukai (memandang makruh) memakai minyak pada

tempat minyak dari tulang gajah. Karena gajah itu bangkai. Maka siapa

yang berwudlu' pada sesuatu daripadanya. niscaya ia mengulang wudlu' itu.

Dan membasuhkan apa yang disentuhkan oleh air yang ada dalam tulang

Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Bahwa diharamkan memakannya”.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu ’Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Ubai-
duliah, dari Ibnu ’Abbas, dari Nabi s.a.w. seperti di atas tadi.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Zaid bin Aslam, yang
mendengar dari Ibnu Wa’lah, yang mendengar dari Ibnu ’Abbas, yang
mendengar Nabi s.a.w. yang bersabda:----. ---
Artinya: ’’Kulit mana pun yang disamak, maka suci”.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Wa’lah,
dari Ibnu ’Abbas, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

itu.

• V > BEJANA YANG BUKAN KULIT!

Kami tidak memandang makruh bejana. yang berwudlu’ padanya, yang ter-

buat dari batu, besi, tembaga dan sesuatu yang tidak bernyawa, keeuali

bejana emas dan perak. Maka kami memandang makruh berwudlu' pada

keduanya ini.
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi’, dari Zaid bin Abdullah bin

Umar, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abubakar, dari Ummi Salmah

isteri Nabi s.a.w., bahwa Nabi s.a.w. bersabda:- •

Artinya: "Apabila kulit itu disamak, maka dia suci".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid.
dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari ayahnya, dari 'Ai-
syah, bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh bahwa diambil manfaat dengan
kulit bangkai, apabila telah disamak".
Maka dapatlah berwudlu’ dalam kulit bangkai seluruhnya, apabila telah di¬
samak. Dan kulit binatang-binatang buas yang tidak dimakan dagingnya,
karena diqiaskan (analogi) kepada kulit-kulit bangkai. Selain kulit anjing
dan babi. Maka itu tidak suci dengan disamak. Karena kenajisan pada ke¬
duanya itu menetap dan keduanya itu hidup.
Bahwa suci dengan disamak. ialah, bila hewan itu tidak najis selagi hidup.
Dan menyamak itu dengan setiap apa, yang dipakai oleh orang Arab pada
menyamak. Yaitu: dengan daun salam, tanas dan yang dapat berbuat se¬
perti benda itu, dari apa yang ada pada kulit. Sehingga mengeringkan len-
dir-lendimya. membaguskannya dan mencegahkannya dari kebusukan, apa¬
bila kena air. Dan kulit bangkai itu tiada akan suci dengan disamak, keeuali
dengan apa yang telah kami terangkan itu. Jikalau kulit itu berbulu,
maka bulunya itu najis. Apabila disamak dan dibiarkan bulunya. lalu bulu-
nya itu menyentuhkan air. niscaya bernajislah air. Jikalau adalah air itu di
dalam kulit dan bulunya itu timbul di sebeiah luar, niscaya tidaklah menajis-
kan air, apabila tidak menyentuhkan bulunya.
Adapun kulit setiap binatang yang disembelih, yang dimakan dagingnya,
maka tiada merigapa meminum dan berwudlu’ padanya, walau pun tidak
disamak. Karena kesucian penyembelihan itu berlaku atasnya. Apabila ku¬
lit itu telah suci, niscaya dapatlah bersembahyang dengan kulit itu dan atas
kulit itu. Kulit binatang-binatang buas yang masih bernyawa dan yang tidak

i
Artinya: "Orang yang minum dalam bejana perak, sesungguhnya ia me-

nuangkan dalam perutnya api jahannam".
Kalau seseorang berwudlu’ dalam bejana perak atau minum padanya, nis¬

caya aku memandang makruh yang demikian baginya. Dan aku tidak

nyuruhkannya dengan mengulangi wudlu’. Dan aku tidak mendakwakan

bahwa air yang ia minum dan makanan yang ia makan padanya itu diharam¬

kan kepadanya. Dan perbuatan daripada meminum padanya itu maksiat.

Kalau ditanyakan. bagaimana dilarang yang demikian dan tidak diharam¬

kan air padanya, maka dijawab kepada penanya itu - insya Allah, bahwa

Rasulullah s.a.w. hanya melarang dari berbuat pada bejana perak itu. Ti¬
dak dari biji peraknya. Dan telah diwajibkan zakat pada bejana perak itu

dan telah diambil oleh kaum muslimin menjadi hartanya. Kalau bejana pe¬
rak itu najis, niscaya tiada seorang pun mengambilnya menjadi harta. Dan

tidak halal menjualnya dan membelinya.

I
me-
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II
BAB Dan yang mengeras dugaan padanya, bahwa najis ini adalah daripada ke-

duanya.
Kalau ia yakin kemudian, bahwa yang ia berwudlu* itu najis dan yang di-

tinggalkannya itu suci, niscaya ia membasuh setiap apa yang telah kena air

yang najis itu, dari kain dan badan. Dan ia mengulangi bersuci dan shalat.

Dan dia itu berwudlu' dengan ini, yang mengeras dugaan padanya bahwa

dia itu najis. Sehingga la yakin dengan kesuciannya.

Kalau serupalah dua air kepadanya, lalu ia tidak tahu, yang mana di antara

keduanya itu najis dan tidak ada baginya, pada air yang dua itu yang lebih

keras dugaannya, niscaya dikatakan kepada orang itu: jikalau anda tidak

memperoleh air yang lain, maka haruslah anda bersuci dengan yang lebih
keras dugaan. Dan tiadalah bagi anda untuk bertayammum.

Kalau adalah orang yang menjadi persoalan kepadanya dua air itu, orang
buta, yang tidak mengetahui akan yang menunjukkannya kepada yang le¬

bih keras dugaan dan ada bersama dia, orang yang dapat melihat yang di-
benarkannya, niscaya mendapat keluasan baginya untuk memakai akan

yang lebih keras dugaan orang yang dapat melihatnya.
Kalau tidak ada bersama dia itu seseorang yang dibenarkannya atau ada

bersama dia, orang yang dapat melihat, yang tiada mengetahui, yang mana

di antara dua bejana itu yang najis dan bercampur-aduklah pikirannya,

yang mana di antara keduanya itu bernajis, niscaya ia memilih yang lebih

keras dugaannya. Dan kalau tak ada baginya petunjuk kepada yang lebih

keras dugaan, yang mana yang najis dan tak ada bersama dia seseorang
yang dibenarkannya, niscaya ia memilih kepada yang lebih banyak, menu-

rut taksirannya, bahwa itu suci. Lalu ia berwudlu’ dengan air itu dan tiada ia

bertayammum. Karena bersama dia ada dua air, yang salah satu daripada
keduanya itu suci. Dan ia tiada bertayammum serta berwudlu’. Karena ta-

yammum itu tidak mensucikan kenajisan, yang menyentuhkannya dari air.
Dan tidak wajib bertayammum serta ada air yang suci.
Kalau telah berwudlu’ dengan air, kemudian timbul sangkaan, bahwa air

itu najis, niscaya tidaklah harus ia mengulangi wudlu’, sebelum ia yakin
bahwa air itu najis. Dan yang pilihan baginya, bahwa ia berbuat.
Kalau ia yakin sesudah berwudlu’, bahwa air itu najis, niscaya ia membasuh

setiap apa yang telah kena air itu. Dan ia mengulang kembali wudlu’nya.

Dan mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya, sesudah disentuhi-

nya air najis itu.
Demikian juga, kalau ia sudah berwudlu’, lalu tersentuh dengan air ber¬
najis atau tersentuh dengan suatu basahan dari najis, kemudian ia menger-

jakan shalat, niscaya ia membasuh apa yang tersentuh dengan najis. Dan
mengulangi setiap shalat yang telah dikerjakannya, sesudah kesentuhannya

dengan najis.
Kalau menyentuh najis dan orang itu bermusafir dan tidak memperoleh air,

niscaya bertayammumlah dan bershalatlah. Dan mengulangi setiap shalat

air yang diragukan

Apabila seseorang bermusafir dan bersama dia ada air, lalu ia menyangka
bahwa kenajisan telah berbauran dengan air itu, lalu menjadi bernajis dan
ia tidak yakin, maka air itu di atas kesucian. Ia boleh berwudlu’ dengan air itu
dan mcminumnya. Sehingga ia meyakini akan keberbauran kenajisan de¬
ngan air itu. Kalau ia telah meyakini akan kenajisan dan ia bermaksud akan
menuangkannya dan menggantikannya dengan air yang lain, lalu ia ragu,
apakah ia telah berbuat demikian atau belum, maka air itu di atas kenajis¬
an. Sehingga ia yakin, bahwa ia telah menuangkannya dan menggantikan¬
nya dengan air yang lain.
Apabila aku berkata tentang air, bahwa air itu di atas kenajisan, maka tiada¬
lah dapat berwudlu’ dengan air itu. Dan haruslah bertayammum, kalau ti¬
dak memperoleh air yang lain. Kalau memerlukan benar kepada air itu,
niscaya bolehlah meminumnya. Karena pada meminum itu darurat karena
ketakutan kepada mati. Dan tidaklah yang demikian itu pada wudlu’. Allah
Yang Mahasuci dan Mahatinggi menciptakan tanah itu suci-mensucikan,
bagi orang yang tiada memperoleh air. Dan dia ini tidak memperoleh air
yang suci-mensucikan.
Apabila ada orang dalam perjalanan dan bersama dia ada dua air. Yang
satu ia yakin najis dan yang lain, tidak najis. Maka dituangkannya yang najis
daripada dua air itu, yang lebih keras padanya bahwa itu najis. Maka ber-
wudlu’lah ia dengan yang lain itu. Kalau ia takut kepada kehausan, niscaya
ia tahan yang lebih keras padanya, bahwa dia itu najis. Dan ia berwudlu’
dengan yang suci padanya.
Kalau' ada yang bertanya, bahwa: ia telah meyakini akan kenajisan pada
sesuatu, maka bagaimanakah ia berwudlu’, dengan tiada keyakinan kesuci-

i

h

an?
Maka dijawab atas pertanyaan tadi, bahwa ia telah meyakini akan keriajis-
an pada sesuatu dan ia meyakini akan kesucian pada yang lain. Maka tiada¬
lah rusak kesucian kepadanya, selain dengan keyakinan bahwa dia itu najis.
Orang yang memilih akan sesuatu, lalu lebih keras kepadanya, bahwa air
itu tidak bernajis, atas dasar asalnya suci. Karena kesucian itu telah me-
nguat padanya dan ia tidak yakin kepada kenajisan.
Kalau ada yang berkata: bahwa anda telah menajiskan kepadanya akan

yang lain, dengan tiada keyakinan kenajisan. Maka dijawab: tidak. Bahwa
aku menajiskannya kepadanya, dengan keyakinan, bahwa salah satu dari¬
pada keduanya itu najis. Dan mengeras dugaan padanya, bahwa itu najis.
Maka aku tidak mengatakan pada menajiskannya itu, selain dengan ke¬
yakinan yang empunya air pada kenajisan salah saty daripada keduanya.
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